POSVETOVALNA SKUPINA ZA CEPLJENJE
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
ZAPISNIK 20. SESTANKA
-10. junij 2015 Datum sestanka:

10. 6. 2015

Trajanje sestanka:

Lokacija sestanka:

NIJZ, Zaloška 29, Ljubljana

15.00 – 17.00

Dnevni red sestanka:
1.

Pregled sklepov preteklih sestankov

2. Ošpice: navodilo za opredelitev dovzetnih za okužbo + poročilo
3. Navodila za izvajanje programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2015
4. Mnenje glede otroškega cepljenja in odškodnine v primeru živega cepiva proti otroški
paralizi
5. Seznanitev s prijavljenimi NU po cepljenju (marec – junij 2015)
Povzetek sestanka:
Ad 1.
S strani ZZZS smo prejeli odgovor glede porabe palivizumaba. Do nove sezone RSV NIJZ pripravi
posnetek trenutnega sistema s predlogom možnih izboljšav z upoštevanjem enakomerne dostopnosti.
Ad 2.
Predstavljen je splošni algoritem za ošpice in popravki v Priporočilih za preprečevanje prenosa v
zdravstvenih ustanovah. Predstavljeni so tudi podatki testiranja na prisotnost protiteles proti ošpicam pri
zaposlenih v Bolnišnici Golnik.
Ad 3.
Predstavljene so glavne novosti v Navodilih za izvajanje programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto
2015, ki bodo na spletni strani NIJZ objavljena 11.6.2015. Program in navodila so objavljena na spletni
strani NIJZ.
Ad 4.
NIJZ je preko SZD prejel prošnjo za izdelavo mnenja glede obveznega cepljenja in odškodnine v primeru z
živim cepivom proti otroški paralizi. PSC podpira pobudo, da se v novi zakonodaji predvidi postopek za
odškodninski zahtevek v primerih postpolio sindroma.
Ad 5.
Predstavljeni so bili neželeni učinki po cepljenju, ki so bili prijavljeni v obdobju od 18. 3. do 9. 6. 2015.
Ad 6.
Mednarodni Rotary club ob dnevu polia (24.10.) organizira posvet o cepljenju v Mariboru, ki bo namenjen
laični javnosti.
Članica PSC pove, da se pripravlja predlog spremembe preventivnih programov za otroke, terminski plan
sistematskih pregledov, ki predvideva enakomerne razmake med sistematskimi pregledi. PSC želi biti
sproti informirana o predlogu, da bi lahko pravočasno ocenila vpliv sprememb na program cepljenja.
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