POSVETOVALNA SKUPINA ZA CEPLJENJE
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
ZAPISNIK 21. SESTANKA
-16. september 2015 Datum sestanka:

16. 9. 2015

Trajanje sestanka:

Lokacija sestanka:

NIJZ, Zaloška 29, Ljubljana

15.00 – 17.20

Dnevni red sestanka:
1.

Pregled sklepov preteklih sestankov

2. Možnosti za racionalno porabo palivizumaba v Sloveniji
3. Cepljenje z meningokoknim cepivom pri bolnikih, ki prejemajo ekulizumab
4. Cepljenje proti pertusisu pri odraslih
5.

Preskrba z zdravili za izvajanje programa cepljenja (BCG cepivo, hepatitis A, tuberkulinski
test)

6.

Priprava na cepljenje proti gripi

7. Seznanitev s prijavljenimi NU po cepljenju (julij - september 2015)
Povzetek sestanka:
Ad 1.
Predstavnica NIJZ pove, da je bil vzpostavljen kontakt z Mednarodnim Rotary clubom glede posveta o
cepljenju, ki bo 24.10. v Mariboru.
Ad 2.
Predstavljena je bila organizacija cepljenja s Palivizumabom. Sklenjeno je, da se nadzoruje poraba v
prihodnje in opravi ponovna evalvacija, če bi se pojavile težave.
Ad 3.
Člani PSC se strinjajo, da se v Navodilih za izvajanje Programa cepljenja besedilu pod točkami Cepljenje
proti meningokoknim okužbam pod indikacijo “pomanjkanje komplementa” doda razlaga v oklepaju
“(tudi zaradi zdravil, npr. ekulizumab)”.
Ad 4.
Diskusija glede cepljenja odraslih proti oslovskemu kašlju oz. kateri skupini bi bilo najbolj smiselno
priporočiti cepljenje. S cepljenjem proti oslovskemu kašlju želimo namreč predvsem zaščititi dojenčke pri
katerih ima bolezen običajno najtežji potek.
Člani PSC se strinjajo, da se pripravi priporočilo za samoplačniško cepljenje nosečnic proti oslovskemu
kašlju v program za leto 2017.
Ad 5.
Predstavljeno je stanje s preskrbo z zdravili za izvajanje programa cepljenja za cepivo BCG, hepatitis A in
tuberkulinski test. Člani PSC menijo, da je program cepljenja proti BCG ustrezen in da je cepivo proti BCG
nujno potrebno za nemoteno in varno izvajanje programa cepljenja.
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Ad 6.
Razdelitev cepiva proti gripi se začne v začetku oktobra. V biltenu Zdravniške zbornice Slovenije se objavi
prispevek/promocija cepljenja proti gripi. NIJZ bo preučil možnosti za vključitev vsebine o gripi v program
posveta letos jeseni, ki ga bodo pomagali organizirati mediji. Za predstavitev težkih primerov gripe bodo
zaprošeni kliniki.
Ad 7.
Predstavljeni so bili neželeni učinki po cepljenju, ki so bili prijavljeni v obdobju od 10. 6. do 15. 9. 2015.

