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Redni sestanek Posvetovalne skupine za cepljenje
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AGENDA
Pregled sklepov preteklih sestankov
Cepljenje s konjugiranim pnevmokoknim cepivom za nevrološke bolnike z resnimi
napredujočimi obolenji – pregled tujih priporočil
Zaščita proti RSV – sprememba besedila v navodilih za izvajanje Programa cepljenja
Priporočila za cepljenje odraslih proti HPV
Priporočila za cepljenje bolnikov pred presaditvijo ledvice proti meningokoknim
okužbam
Seznanitev s prijavljenimi NU po cepljenju (januar 2019 – april 2019)
Razno

Ad. 1

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV
Sklepi so izvedeni oziroma so v teku.

(prejšnjega sestanka)
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KOMENTAR/SKLEP
Ad. 2 Cepljenje s konjugiranim pnevmokoknim cepivom za nevrološke bolnike z resnimi napredujočimi obolenji – pregled tujih priporočil
Predstavnica NIJZ predstavi pregled tujih priporočil glede cepljenja nevroloških bolnikov z resnimi napredujočimi obolenji proti pnevmokoknim okužbam in gripi, ki ga je
pripravila specializantka.
Člani PSC ugotavljajo, da se cepljenje proti gripi za te bolnike že izvaja v breme OZZ in so načeloma naklonjeni cepljenju nevroloških bolnikov z resnimi napredujočimi
obolenji proti pnevmokoknim okužbam v breme OZZ, vendar imajo nekaj pomislekov, ker zaenkrat takih priporočil v svetu ni veliko (večina tujih priporočil nevroloških
bolnikov ne omenja med indikacijskimi skupinami za cepljenje proti pnevmokoknim okužbam (ZDA/CDC, Avstralija, Nova Zelandija), Britanci priporočajo le cepljenje otrok z
»risk of aspiration«, Kanadčani pa le cepljenje s polisahridnim in ne konjugiranim pnevmokoknim cepivom) in tudi glede na domnevno etiologijo pljučnic pri teh bolnikih.
Ad. 3 Zaščita proti RSV – sprememba besedila v navodilih za izvajanje Programa cepljenja
Predstavnica NIJZ predstavi posodobljeno besedilo iz Navodil za izvajanje Programa cepljenja glede zaščite proti RSV, za katero je bila pripravljena obrazložitev.
Člani PSC se strinjajo, da indikacije za zaščito proti RSV ostanejo nespremenjene, tudi besedilo kdo postavi indikacijo za zaščito se ne spreminja.
Ad. 4 Priporočila za cepljenje odraslih proti HPV
Predstavnica NIJZ člane PSC seznani s priporočili za cepljenje odraslih proti HPV, besedilo je dodano med »vprašanja in odgovore« o HPV cepljenju.
Ad. 5 Priporočila za cepljenje bolnikov pred presaditvijo ledvice proti meningokoknim okužbam
Točka se prestavi na naslednji sestanek.
Ad. 6 Seznanitev s prijavljenimi NU po cepljenju (januar 2019 – april 2019)
Predstavnica NIJZ seznani PSC s prijavljenimi NU po cepljenju v obdobju januar 2019 – april 2019.
V času od oktobra 2018 do januarja 2019 smo prejeli 171 prijav, 4 primeri so bili razvrščeni med resne neželene učinke.
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Ad. 7 Razno
Predstavnica NIJZ seznani z novostmi v Programu cepljenja za leto 2019, ki je javni obravnavi in bo v kratkem sprejet:
Sprememba besedila 2. programa: 2. program se razširi tako, da poleg »učencev, dijakov in študentov« vključuje tudi druge mlade odrasle do dopolnjenega 26.
leta starosti (Obvezniki/upravičenci do cepljenja do dopolnjenega 26. leta)
Cepljenje proti gripi brezplačno (cepivo in storitev) za vse rizične skupine
Cepljenje letos bo potekalo še s 5-valentnim cepivom, cepljenje s 6-valentnim cepivom pripada otrokom rojenim po oktobru 2019
Cepljenje proti KME za otroke in odrasle (otroci, ki bodo v letu 2019 dopolnili 3 leta in odrasli, ki bodo v letu 2019 dopolnili 49 let). Cepljenje se bo predvidoma
pričelo v jeseni, ko bo na voljo cepivo za ta namen.
PSC podpira stališče, da se ljudem rojenim 1970 in 2016 omogoči tri brezplačne odmerke cepiva proti KME ne glede na to, ali gre za bazično cepljenje ali revakcinacije.
Tako bi bilo bolj enakopravno tudi za tiste, ki so si osnovno cepljenje plačali sami.
Predstavnica NIJZ izpostavi vprašanje ali je interes, da v državo pridobimo cepivo Shingrix.
V kolikor bi ga želeli, je potrebno pripraviti obrazložitev.
Člani PSC nimajo predloga, katera skupina bi lahko bila upravičena do zavarovalniškega cepiva.

ZAKLJUČEK SESTANKA

ob 17.00 uri

3/3
11_Zapisnik_PSC_03042019_SPLET
Zamenja verzijo: 3

