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KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 29. 3. 2017 ob 15:00 uri LOKACIJA  NIJZ 

NAMEN SESTANKA Redni sestanek Posvetovalne skupine za cepljenje 

PRISOTNI 1 Člani PSC, NIJZ 

ODSOTNI - 
 

AGENDA 
1. Pregled sklepov preteklih sestankov 

2. Cepljenje proti hepatitisu B po presaditvi KMC - uskladitev glede testiranja po 
cepljenju 

3. Pripombe na Program cepljenja in zaščite z zdravili 2017 

4. Mnenje PSC o predlaganem ukrepu ob opustitvi cepljenja v predlogu Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

5. Odločitev glede nakupa cepiva proti gripi (vrsta in količina cepiva) za sezono 2017/18 

6. Informacija o eRCO 

7. Analiza spremljanja neželenih učinkov po cepljenju 

8. Seznanitev s prijavljenimi NU po cepljenju (december 2016 – marec 2017) 

9. Razno 

 

 

 

 

KOMENTAR/SKLEP UKREP ZADOLŽEN ROK 

Ad. 2 
Zaenkrat shema cepljenja proti hepatitisu B za bolnike po PKMC ostane enaka kot do sedaj (3 
odmerki).  
Na naslednji sestanek PSC bi povabili člana skupine, ki je pripravila priporočila za UKC, da jih 
predstavi, CNB pa pripravi pregled drugih dostopnih priporočil. 
 

/ / / 

                                                           
1 Za zapis večjega št. udeležencev uporabi OB Lista prisotnih 

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV (prejšnjega sestanka) 

1. Sklepi so izvedeni oziroma so v teku. 
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Ad. 3 
Predstavnica NIJZ je predstavila nekaj pripomb na Navodila za izvajanje Programa cepljenja, ki so 
bile posredovane na CNB. 

/ / / 

Ad. 4 
Člani PSC se strinjajo, da se preuči različne možnosti npr. omejitev vpisovanja v vse javne 
»neobvezne« ustanove (vrtce, fakultete,…), spremembe finančnih bonitet, spremembe v postopku 
pri izbranem pediatru (delovanje Komisije za cepljenje). 

/ / / 

Ad.5 
Prisotni člani PSC podprejo izbiro 4-valentnega cepiva proti gripi za sezono 2017/2018, odločitev 
mora potrditi še ZZZS. 

/ / / 

Ad.6 
Ni pripomb 

/ / / 

Ad. 7 
Predstavnica NIJZ pove, da lahko bolnik anonimno prijavi neželen učinek po zdravilu ali cepivu preko 
spletne aplikacije JAZMP. V javni obravnavi je sprememba Pravilnika o farmakovigilanci, ki bo 
odpravila zmedo glede  prijave NU po cepljenju po trenutno veljavnih predpisih. 

/ / / 

Ad. 8 
Predstavnica NIJZ je predstavila neželene učinke po cepljenju, ki so bili prijavljeni v obdobju od 
16.12.2016 do 28.3.2017. V tem obdobju je NIJZ prejel 57 prijav, od tega 2 prijavi resnih neželenih 
učinkov.   

/ / / 

Ad. 9 
Ni pripomb. 

/ / / 

 

ZAKLJUČEK SESTANKA           17        uri 
         

POSLANO V VEDNOST Zapisal/a Dne 

Objava na spletni strani NIJZ,  
http://www.nijz.si/sl/posvetovalna-skupina-za-cepljenje 

NIJZ 29.3.2017 
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