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Obrazec OS01 – Zapisnik sestanka 1 

ZAPISNIK 10. SESTANKA 

-7. marec 2013 - 
 

Datum sestanka: 7.3.2013 Trajanje sestanka: 14.00 – 16.30 

Lokacija sestanka: IVZ, Trubarjeva 2, Ljubljana, predavalnica pod kupolo 

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) 

UKC LJ, Inf. klinika 

Prisotni člani () 

Odsotni (-) 

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 

Ostali prisotni  prim. izr. prof. dr. Alenka Kraigher, dr. Marta Grgič Vitek, Veronika Učakar, 
Maja Sevljak Jurjevec, Staša Javornik – vse IVZ 

Evgen Janez ZZV RA, prim. dr. Alenka Skaza ZZV CE, Ondina Jordan Markočič 

 

 
Dnevni red sestanka: 

 
1. Pregled realizacije sklepov - prof. dr. Beovič 

 
2. Predstavitev klasifikacije neželenih učinkov po cepljenju - prof. dr. Avčin 

NU klasifikacija - 
prof. dr. Avcin.pdf

 

3. Predstavitev Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2013 ter seznanitev s 
programom strokovnih srečanj regijskih cepiteljev v letu 2013 - prof. dr. Kraigher 

Vabilo in program za 
cepitelje 2013.doc

 
4. Seznanitev s posodobljenimi priporočili za cepljenje - dr. Vitek 

Posodobljena 
priporocila - Vitek.ppt

 
5. Prijave neželenih učinkov po cepljenju (jan - mar 2013) - dr. Učakar 

Porocilo NU - 
Ucakar.ppt

 
6. Razno (KME, …) 
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Povzetek sestanka: 

 
Predsednica PSC je najprej predstavila dnevni red sestanka, s katerim so se člani strinjali in realizacijo sklepov 

preteklih sestankov. Ugotovila je, da sklep sestanka z dne 8.12.2011 o vzpostavitvi postopka uvajanja novih 

cepiv in sprememb v program cepljenja, ki bo strokovno utemeljen in pregleden, še ni izveden. Dopis za MZ je 

sicer že nekaj časa pripravljen, vendar ga direktorica IVZ še ni podpisala. Sklep tega sestanka je potrebno čim 

prej realizirati. 

Sklep sestanka z dne 6.12.2012 o pregledu smernic zaščite proti RSV in pripravi predloga novega točkovnika za 

oceno tveganja za težak potek okužbe z RSV, ki ga pripravljajo trije člani PSC, še ni realiziran. Prof. dr. Čižman 

je sporočil, da člani skupine še pregledujejo evropska priporočila za zaščito proti RSV in smernice usklajujejo s 

pulmologi in kardiologi. Besedilo bodo pripravili do prihodnjega sestanka v mesecu juniju 2013. 

 

V nadaljevanju je prof. dr. Avčin predstavil princip klasifikacije neželenih učinkov (Brighton 
Collaboration). Trenutno je pripravljenih 27 definicij NU. Standardno definicijo je prikazal na primeru 
povišane telesne temperature. Prisotne je seznanil tudi z orodjem »ABC Tool«, ki je predvsem klinikom 
lahko v pomoč pri klasifikaciji NU. Poudaril je, da pri teh definicijah poročanju ne gre za ugotavljanje 
vzročne povezanosti med NU in cepivom, pač pa zgolj za opis neželenega dogodka po cepljenju. Elemente 
tega sistema bi bilo smiselno vpeljati tudi v Sloveniji. Pri Brightonovi klasifikaciji NU gre namreč za 
minimalni standard, kateri NU naj se s strani medicinskega osebja prijavijo.  
(https://brightoncollaboration.org/public)  
 
Prof. dr. Kraigherjeva je predstavila način priprave predloga letnega programa cepljenja in zaščite z 
zdravili in prisotne seznanila, da je bil program za leto 2013 objavljen v februarski številki Uradnega lista.  
Letošnji Program cepljenja in zaščite z zdravili je pripravljen  v obliki tabele s ključnimi informacijami o 
izvajanju obveznega cepljenja. Drugi del programa je obsežnejši in vključuje Navodila za izvajanje 
programa cepljenja in zaščite z zdravili, tretji dokument pa sestavljajo strokovna Priporočila za cepljenje.  
IVZ je s temi dokumenti cepitelje že seznanil.  
(http://www.ivz.si/cepljenje/strokovna_javnost/program_cepljenja?pi=18&_18_view=item&_18_newsid=
2016&pl=243-18.0.) 
Predstavila je še načrt strokovnega izobraževanja regijskih cepiteljev v letu 2013. Podala je tudi 
informacijo o strokovnem srečanju na temo cepljenja, ki ga 15.6.2013 pripravlja Sekcija za preventivno 
medicino SZD in evropskem tednu cepljenja, ki bo letos potekal od 20.4. do 26.4.2013.   
 
Dr. Vitkova je prisotne seznanila s posodobljenimi priporočili za cepljenje (cepljenje s kombiniranimi 
cepivi izven registracijskih okvirov in cepljenje po PKMC). Vsa priporočila so objavljena tudi na spletni 
strani IVZ: (http://www.ivz.si/cepljenje/strokovna_javnost/navodila_in_priporocila). 
Predstavila je priporočila za cepljenje proti pnevmokoknim okužbam za odrasle in otroke stare 5 let in 
več, ki so usklajena z Navodili za izvajanje programa cepljenja. Člane je vprašala za mnenje glede izvajanja 
revakcinacij s pnevmokoknim polisaharidnim cepivom. Strinjali so se, da se za vse skupine svetuje le ena 
revakcinacija. Člani so bili vprašani tudi za mnenje glede vključevanja dodatnih skupin v Program za leto 
2014, za katere bi cepljenje s konjugiranim cepivom kril ZZZS. Mnenje je bilo, da je skupina bolnikov, ki so 
predvideni za imunosupresivno zdravljenje prevelika in da se jo bolj specificira. Prof. dr. Avčin je 
predlagal, da se lahko to skupino bolnikov omeji na bolnike, ki so predvideni za imunosupresivno 
zdravljenje, ki specifično zavre protitelesni imunski odziv ali sistem komplementa. 
 
Prof. dr. Ihan je predlagal, da bi bilo ob uvedbi pnevmokoknega cepljenja pri otrocih smiselno vzpostaviti 
spremljanje učinkovitosti cepljenja proti pnevmokoknim okužbam. V raziskavo bi se npr. lahko vključilo 
diplomanta medicine, ki bi jo ob podpori mentorja pripravil in tudi izvedel. Za promocijo cepljenja bi bila 
takšna raziskava z »domačimi« podatki gotovo najbolj prepričljiva, žal pa bi bila tudi izjemno draga.  
 
Dr. Učakarjeva je ob koncu predstavila prijavljene NU po cepljenju v zadnjih treh mesecih. Resne neželene 
učinke v tem obdobju je bolj podrobno komentirala. 
 
Pod točko razno je dr. Troha sporočila, da se ji zdi vprašalnik o zdravstvenem stanju otroka pred 
cepljenjem (objavljen je na spletni strani IVZ: http://img.ivz.si/janez/2046-6157.pdf) neprimeren za 
uporabo pri šolskih otrocih. Predsednica jo je prosila, naj poda pisne pripombe oziroma predlaga 
spremembe vprašalnika. 
 
Dr. Janet iz ZZV Ravne je sprejel povabilo predsednice, da na junijskem sestanku PSC predstavi 
pripravljena gradiva za uvedbo cepljenja proti KME v redni program cepljenja.  
 
 
 
 

https://brightoncollaboration.org/public
http://www.ivz.si/cepljenje/strokovna_javnost/program_cepljenja?pi=18&_18_view=item&_18_newsid=2016&pl=243-18.0
http://www.ivz.si/cepljenje/strokovna_javnost/program_cepljenja?pi=18&_18_view=item&_18_newsid=2016&pl=243-18.0
http://www.ivz.si/cepljenje/strokovna_javnost/navodila_in_priporocila
http://img.ivz.si/janez/2046-6157.pdf
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Zaključki sestanka: 

ZAKLJUČEK 1:  

Direktorico IVZ se ponovno prosi, da čim prej podpiše dopis za MZ o vzpostavitvi postopka uvajanja novih 
cepiv in sprememb v program cepljenja, ki je bil sicer s strani Oddelka za cepljenje že v januarju 2012. 

 

Zadolžitev in rok: CNBOT in direktorica IVZ, čim prej 

ZAKLJUČEK 2:  

Člani so se seznanili z načinom Brightonove klasifikacije NU po cepljenju. Priporočajo uporabo klasifikacije, 
predvsem pa svetujejo, da se s tem seznani in informira cepitelje kot pomoč pri prijavi. IVZ-ju pa 
priporočajo, da naj klasifikacijo uporablja pri razvrščanju resnih oziroma težkih NU.  

Zadolžitev in rok: / 

ZAKLJUČEK 3:  

Na prihodnjem sestanku PSC, ki bo junija 2013, IVZ predstavi predlog Programa cepljenja in zaščite z 
zdravili za leto 2014. 

 

Zadolžitev in rok: prof. dr. Kraigher, junij 2013 

ZAKLJUČEK 4:  

Člani svetujejo enkratno revakcinacijo s polisaharidnim cepivom proti pnevmokoknim okužbam za vse 
skupine. 

Strinjajo se s predlogom IVZ, da se za cepljenje s konjugiranim pnevmokoknim cepivom na stroške ZZZS v 
Program cepljenja za leto 2014, poleg oseb po PKMC in splenektomiji, dodajo še:  

- okuženi s HIV in 

- skupina bolnikov, predvidenih za imunosupresivno zdravljenje, ki specifično zavre protitelesni 
imunski odziv ali sistem komplementa 

Za ostale imunokompromitirane je cepljenje s  konjugiranim cepivom priporočeno, a je samoplačniško.  

 

Zadolžitev in rok: / 

ZAKLJUČEK 5:  

Dr. Janet iz ZZV RA na junijskem sestanku PSC predstavi gradiva za uvedbo cepljenja proti KME v redni 
program cepljenja na stroške ZZZS. 

 

Zadolžitev in rok: dr. Janet, junij 2013 
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Naslednji sestanek 

Datum, ura in kraj naslednjega sestanka: 6. 6. 2013 ob 14. uri v prostorih IVZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila:        Predsednica PSC: 

Maja Sevljak Jurjevec       prof. dr. Bojana Beović, dr. med. 

Oddelek za epidemiologijo nalezljivih bolezni Klinika za infekcijske bolezni  

CNBOT, IVZ                                           in vročinska stanja, UKC LJ 

 

 

 

 

 

V Ljubljani,  18. 3. 2013 


