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AGENDA
Pregled sklepov preteklih sestankov
Predlog sprememb besedila v Navodilih za izvajanje programa glede zaščite proti RSV
okužbam
Predlog širitve indikacij za cepljenje s konjugiranim pnevmokoknim cepivom za
nevrološke bolnike z resnimi napredujočimi obolenji
Cepljenje s konjugiranim pnevmokoknim cepivom – revakcinacije?
Obračunavanje cepljenja pri družinskih in drugih izbranih zdravnikih – okrožnica ZZZS
Priporočila za cepljenje proti KME – kako je s cepljenjem po vbodu klopa?
Seznanitev s prijavljenimi NU po cepljenju (oktober 2018 – januar 2019)
Razno

Ad. 1

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV
Sklepi so izvedeni oziroma so v teku.

(prejšnjega sestanka)

KOMENTAR/SKLEP
Ad. 2 Predlog sprememb besedila v Navodilih za izvajanje programa glede zaščite proti RSV okužbam
Predstavnica NIJZ seznani člane PSC s predlogom sprememb besedila v Navodilih za izvajanje programa glede zaščite proti RSV okužbam, ki ga je podala Posvetovalna
skupina za zaščito otrok s palivizumabom.
PSC predlaga, da se skupino zaprosi za obrazložitev, zakaj spremeniti indikacije.
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Ad. 3 Predlog širitve indikacij za cepljenje s konjugiranim pnevmokoknim cepivom za nevrološke bolnike z resnimi napredujočimi obolenji
Predstavnica NIJZ seznani člane PSC, da je bila na NIJZ podana pobuda za brezplačno cepljenje proti gripi in pnevmokoknim okužbam za nevrološke bolnike z resnimi
napredujočimi obolenji.
PSC meni, da bi bilo potrebno pred širitvijo indikacij za cepljenje s konjugiranim pnevmokoknim cepivom za nevrološke bolnike z resnimi napredujočimi obolenji preveriti
priporočila, ki bi utemeljila širitev indikacij.
Ad. 4 Cepljenje s konjugiranim pnevmokoknim cepivom – revakcinacije?
Predstavnik Pediatrične klinike predstavi referenco, na podlagi katere bi bilo v nekaterih primerih morda priporočljivo revakcinirati po cepljenju s konjugiranim
pnevmokoknim cepivom.
PSC se strinja, da v nacionalnih priporočilih za cepljenje s konjugiranim cepivom, ostane tako kot do sedaj.
Izredne primere, ki bi bili primerni za revakcinacijo glede na primere v predstavljeni referenci, naj se cepi v bolnišnici.
Ad. 5 Obračunavanje cepljenja pri družinskih in drugih izbranih zdravnikih – okrožnica ZZZS
Predstavnica NIJZ seznani s spremembo v šifrantih, ki omogoča obračunavanje storitev cepljenja pri družinskih in drugih izbranih zdravnikih (ginekologih) na primarni
ravni.
Ad. 6 Priporočila za cepljenje proti KME – kako je s cepljenjem po vbodu klopa?
Predstavnica NIJZ izpostavi dilemo s terena, kako je s cepljenjem po vbodu klopa.
Predstavnica NIJZ predstavi obstoječa navodila za cepljenje proti KME.
Člani PSC se strinjajo, da se priporočil za cepljenje proti KME ne spreminja in predlagajo, da se jih vidneje objavi na spletni strani NIJZ.
NIJZ se pri proizvajalcu cepiva proti KME pozanima zakaj se je SmPC v preteklosti spremenil (prej je bilo priporočljivo počakati s cepljenjem po vbodu klopa, sedaj tega ni
več)
Ad. 7 Seznanitev s prijavljenimi NU po cepljenju (oktober 2018 – januar 2019)
NIJZ seznani PSC s prijavljenimi NU po cepljenju v obdobju oktober 2018 – januar 2019.
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V času od oktobra 2018 do januarja 2019 smo prejeli 93 prijav, 3 primeri so bili razvrščeni med resne neželene učinke.
Ad. 8 Razno
Nosečnice:
PSC poda predlog, da se nosečnice v programu opredelijo kot samostojna kategorija.
Priporočila za cepljenje nosečnic bi bilo smiselno objaviti tudi na ostalih spletnih straneh, ki so namenjena nosečnicam.
Zamenjava cepiva:
Predstavnica NIJZ seznani PSC, da je bil na MZ poslan posodobljen predlog Programa cepljenja, ki predvideva tudi zamenjavo petvalentnega cepiva s šestvalentim cepivom
in spremembo sheme cepljenja v letu 2020.
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