POSVETOVALNA SKUPINA ZA CEPLJENJE

Inštitut za varovanje zdravja

ZAPISNIK 8. SESTANKA
- 6. december 2012Datum sestanka:

6.12.2012

Lokacija sestanka:

IVZ, Trubarjeva 2, Ljubljana, velika predavalnica v kleti

Avtor(ji) zapisnika:

Maja Sevljak Jurjevec, prof. dr. Bojana Beović

Distribucija zapisnika:

Članom PSC, direktorici IVZ, nacionalni koordinatorici za cepljenje,
območnim koordinatorjem cepljenja, ostalim prisotnim

Sestanek vodil:

1.



Prof. dr. Bojana Beović
(predsednica)

Prisotni člani (
)

2.



Prof. dr. Alojz Ihan (namestnik
predsednice)

MF LJ, IMI

3.



Prim. Marijana Kuhar

UNICEF

4.



Nataša Toplak

UKC LJ, Ped. klinika

5.

-

Prof. dr. Tadej Avčin

UKC LJ, Ped. klinika

6.



Prof. dr. Milan Čižman

UKC LJ, Inf. klinika

7.

-

Majda Troha

ZD Idrija

8.

-

Petra Svetina Šorli

Bolnišnica Golnik, KOPA

9.



Anja Prešern

JAZMP

Odsotni (-)

Ostali prisotni

Trajanje sestanka:

16:00 – 18:00

UKC LJ, Inf. klinika

dr. Marta Grgič Vitek, Maja Sevljak Jurjevec, Staša Javornik – vse IVZ
doc. dr. Marko Vudrag – ZZV GO, Andreja Krt Lah – ZZV KR

Dnevni red sestanka:

1. Pregled realizacije sklepov, dosedanje udeležbe na sestankih skupine in določitev datumov
sestankov v letu 2013 (prof. dr. Beović)
2. Cepljenje proti KME
3. RSV (indikacije za zaščito) - seznanitev z odgovorom dr. Kornhauser (prof. dr. Beović)
4. Pojasnilna dolžnost pred cepljenjem - standardni postopek (prof. dr. Kraigher)
5. Rutinsko cepljenje otrok proti pnevmokoknim okužbam – seznanitev s sklepom ZS (prof. dr.
Kraigher)
6. Cepljenje proti gripi – izobraževanje za ZD
7. Pregled NU od septembra do decembra 2012 (dr. Vitek)
8. Razno (posodobitev izjav o konfliktu interesov,...)

Obrazec OS01 – Zapisnik sestanka
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Povzetek sestanka:
Predsednica PSC je najprej predstavila dnevni red sestanka, s katerim so se člani strinjali, predstavila je
izvajanje sklepov preteklih sestankov in člane seznanila s prisotnostjo na dosedanjih sestankih skupine.
Predsednica in člani so se v nadaljevanju razprave še enkrat seznanili z objavljenim člankom Renate Šmit
v reviji Vaccine o stroškovni učinkovitosti cepljenja proti KME pri odraslih in se strinjali, da se gospo
ponovno povabi na sestanek. K razpravi o cepljenju proti KME se povabi tudi prof. dr. Strleta z Infekcijske
klinike. Predsednica je omenila, da je cilj PSC priprava modela za začetek cepljenja proti KME (komu naj
bo namenjeno, kateri starostni skupini,…).
Skupina se je seznanila z odgovorom dr. Cerar Kornhauserjeve glede smernic za zaščito proti RSV s
palivizumabom. Oblikovala se je delovna skupina, ki bo pripravila pripombe na omenjena priporočila in z
njimi seznanila ostale člane PSC. Svoj predlog bo nato PSC posredovala IVZ.
Predstavljen je bil dokument o postopku pojasnilne dolžnosti, ki je bil predhodno usklajen s pediatri,
epidemiologi in šolskimi zdravniki. Predstavljen je bil tudi na srečanjih cepiteljev v vseh devetih regijah.
Objavljen je na spletni strani IVZ.
Dr. Vitkova je člane seznanila z obravnavo uvedbe cepljenja proti pnevmokoknim okužbam za predšolske
otroke na Zdravstvenem svetu. Uradne informacije IVZ še ni prejel, v medijih pa je bilo objavljeno, da je ZS
uvedbo cepljenja podprl, vendar pa se zaradi finančne situacije zaenkrat še ne ve, kdaj se bo cepljenje
dejansko lahko pričelo izvajati.
Člani so bili seznanjeni z informacijo o pripravi izobraževanja za glavne in nadzorne medicinske sestre
zdravstvenih ustanov na temo cepljenja ZD proti gripi, ošpicam in oslovskemu kašlju. Izobraževanje je bilo
organizirano s strani Zbornice zdravstvene nege, Infekcijske klinike, IVZ-ja in ZZV LJ, vendar se je od vseh
povabljenih prijavilo le 8 medicinskih sester. Zaradi nezanimanja je bilo srečanje v decembru odpovedano
in bo ponovno organizirano v januarju 2013.
Dr. Vitkova je prisotne seznanila s prijavljenimi NU po cepljenju v zadnjih treh mesecih. Resne neželene
učinke v tem obdobju je bolj podrobno komentirala.
Predsednica je ob koncu omenila še zbiranje podpisov za peticijo o obveznem cepljenju in vprašala ali je
morda kdo dobil kakšno uradno obvestilo na to temo. Člani so zatrdili, da o tem s strani pristojnih
institucij niso bili seznanjeni, razen s strani medijev.
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Zaključki sestanka:
ZAKLJUČEK 1:
Pripravi se seznam terminov sestankov skupine v letu 2013. Člani se strinjajo, da naj bodo tudi v bodoče
organizirani na tri mesece, in sicer vsak prvi četrtek s pričetkom ob 14. uri.
Datumi sestankov v letu 2013 so:
7. marec
6. junij
5. september
5. december

Zadolžitev in rok:
IVZ – Maja Jurjevec

ZAKLJUČEK 2:
Gospo Renato Šmit se ponovno povabi na sestanek v marcu 2013, da predstavi rezultate svoje študije, ki je
bila objavljena v reviji Vaccine na temo stroškovne učinkovitosti cepljenja proti KME pri odraslih. Na ta
sestanek se povabi tudi prof. dr. Strleta iz Infekcijske klinike v Ljubljani.

Zadolžitev in rok:
IVZ

ZAKLJUČEK 3:
Člani PSC oblikujejo delovno skupino v sestavi prof. dr. Čižman, dr. Toplak in dr. Prešern, ki pripravi predlog
novega točkovnika za zaščito s palivizumabom, ki bo poleg avstrijskega upošteval še druge modele.

Zadolžitev in rok:
Člani skupine – prof. dr. Čižman, dr. Toplak in dr. Prešern

ZAKLJUČEK 4:
Člani skupine v prihodnje zbirajo povratne informacije o izvajanju standarda pojasnilne dolžnosti. Čez
nekaj mesecev bodo, na podlagi zbranih informacij s strani izvajalcev cepljenja, naredili revizijo postopka in
predlagali morebitne dopolnitve oz. spremembe pojasnilne dolžnosti pred cepljenjem.

Zadolžitev in rok:
Člani skupine
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Naslednji sestanek
Datum, ura in kraj naslednjega sestanka: 7.3.2013 ob 14. uri v prostorih IVZ

Zapisnik pripravila:

Predsednica PSC:

Maja Sevljak Jurjevec

prof. dr. Bojana Beović, dr. med.

Oddelek za epidemiologijo nalezljivih bolezni

Klinika za infekcijske bolezni

CNBOT, IVZ

V Ljubljani, 3. januar 2013

in vročinska stanja, UKC LJ

