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Redni sestanek Posvetovalne skupine za cepljenje
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1.

Pregled sklepov preteklih sestankov
Cepljenje prezgodaj rojenih otrok s penta / hexavalentnim cepivom: varnost cepiv
Infanrix in Pentaxim ter pojav apnoičnih atak po cepljenju
Preskrba s cepivi
Mnenje glede enakovrednosti cepiv proti KME različnih proizvajalcev za izvedbo
javnega razpisa
Seznanitev s prijavljenimi NU po cepljenju (junij-september 2017)
Razno

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV (prejšnjega sestanka)
Sklepi so izvedeni oziroma so v teku.

KOMENTAR/SKLEP

Ad 2
Predstavnica NIJZ predstavi pregled študij glede varnosti cepiv Infanrix in Pentaxim ter pojav apnoičnih atak po cepljenju.
Glede na dostopne podatke je stališče PSC, da se priporočila za cepljenje nedonošenčkov s petvalentnim cepivom ne spremenijo.
Ad. 3
Predstavnica NIJZ predstavi motnje v preskrbi s cepivi v letu 2017 ter spremembe/zamenjave cepiv v letu 2017.
Ad. 4
Predstavnica NIJZ predstavi mnenje glede enakovrednosti cepiv proti KME različnih proizvajalcev glede na registracijsko dokumentacijo.
Ad. 5
Predstavnica NIJZ predstavi prijave neželenih učinkov po cepljenju v obdobju 14.6.2017-6.9.2017. Prejeli smo 42 prijav, 9 primerov je bilo razvrščenih med
resne neželene učinke.
Ad. 6
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6.1 Predlogi za točke na prihodnjih sestankih PSC:
- Presoja strokovnih podlag za uvedbo cepljenja proti HPV za dečke v Sloveniji-pregled stanja glede uvedbe cepljenja v program/literature
(precepljenost, študije stroškovne učinkovitosti)
- Pregled epidemiološke situacije oslovskega kašlja v zadnjih letih v Sloveniji
6.2 NIJZ (območni koordinatorji cepljenja) še naprej redno informirajo cepitelje v svoji regiji glede novosti/sprememb na področju cepljenja.
6.3. Cepljenje proti oslovskemu kašlju za nosečnice na stroške ZZZS je uvrščeno v predlog programa cepljenja za leto 2018. Trenutno je to cepljenje
posebej priporočljivo in še vedno samoplačniško.
6.4 Predstavniki NIJZ povedo, da je za sezono gripe 2017/2018 predvideno obveščanje preko PR službe, spleta kot običajno.
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