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Obrazec OS01 – Zapisnik sestanka 1 

ZAPISNIK 23. SESTANKA 

-15. junij 2016 - 

 

Datum sestanka: 15. 6. 2016 Trajanje sestanka: 15.30 – 17.00 

Lokacija sestanka: NIJZ, Zaloška 29, Ljubljana 

 
Dnevni red sestanka: 

 
1. Pregled sklepov preteklih sestankov  

 
2. Ocena bremena KME v Sloveniji za namene usmerjanja strategije cepljenja 
 
3. Cepljenje proti KME – predstavitev vloge za širitev nacionalnega Programa cepljenja in 

zaščite z zdravili 
   
4. Vprašanja družinskih zdravnikov o učinkovitosti cepiva proti gripi, ki so jih naslovili na 

RSK za JZ in za infektologijo 
  
5. Seznanitev s prijavljenimi NU po cepljenju (april - junij 2016)  
  
6. Razno 
 
 

Povzetek sestanka: 
 
Ad 1. 
Večina sklepov preteklih sestankov je izvedenih. Potrebno je še kontaktirati Urad za verske skupnosti.  
 
Ad 2. 
Predstavnik NIJZ predstavi oceno bremena KME v Sloveniji za namene usmerjanja strategije cepljenja.  
 
Ad 3. 
Predstavnica NIJZ predstavi vlogo za širitev nacionalnega Programa cepljenja in zaščite z zdravili za 
cepljenje proti KME. Predlog vloge za širitev nacionalnega Programa cepljenja in zaščite z zdravili s 
cepljenjem proti KME za otroke in odrasle se pošlje na ustrezne RSK (za splošno/družinsko medicino, 
šolsko medicino, infektologijo, javno zdravje in pediatrijo). 
 
Ad 4. 
Sindikat zdravnikov družinske medicine je zaprosil za  strokovni komentar na navedene študije 
učinkovitosti cepiva proti gripi. Predstavnica NIJZ predstavi predlog odgovora. RSK za infektologijo bo to 
vprašanje v zvezi z učinkovitostjo cepljenja proti gripi obravnaval 1.7. Na naslednjem sestanku PSC se 
pripravi skupen odgovor in se ga odpošlje sindikatu zdravnikov družinske medicine. 
 
Ad 5. 
Predstavnica NIJZ je predstavila neželene učinke po cepljenju, ki so bili prijavljeni v obdobju od 16. 3. 
2016 do 15. 6. 2016. Člani  skupine so predlagali uvedbo sistematičnega sledenja (»follow up«) za vse 
prijave  resnih neželenih učinkov.  
 
Ad 6. 
Predstavnica NIJZ pove, da je do konca junija potrebno na MZ oddati predlog Programa cepljenja za leto 
2017. Ni predvidenih posebnih sprememb.  
 


