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Cjepiteljima - svima
Predmet : POČETAK CIJEPLJENJA PROTIV GRIPE, SEZONA 2019. / 2020.
Poštovani!
Izvješćujemo Vas da je stiglo cjepivo protiv gripe za sezonu 2019./2020. Cjepivo je nabavio Hrvatski zavod za
zdravstveno osiguranje, ukupno 360.000 doza cjepiva. Primorsko goranska županija je dobila 26.000 doza cjepiva.
Prema naputku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo cijepljenje protiv gripe u Hrvatskoj ove godine službeno
započinje u srijedu, 6. 11. 2019. godine.
Cjepivo protiv gripe je četverovalentno, osigurano za cijepljenje rizičnih skupina, u skladu je s preporukama
Svjetske zdravstvene organizacije i EU za sjevernu hemisferu, za sezonu 2019./2020.:
A/Brisbane/02/2018 (H1N1);
A/Kansas/14/2017 (H3N2);
B/Colorado/06/2017
B/Phuket/3073/2013

Nabavljeno cjepivo je VaxigripTetra, proizvođač: Sanofi Pasteur, Lyon, Francuska. Čuva se na temperaturi od +2 do +8 °C.
Cjepivo je indicirano za aktivnu imunizaciju odraslih i djece starije od 6 mjeseci. Doza za djecu od 6 mjeseci starosti nadalje
je jednaka dozi za odrasle – 0,5 ml. Djeci mlađoj od 9 godina, koja nisu prethodno cijepljena, daju se dvije doze od 0.5 ml u
razmaku od najmanje 4 tjedna.
Kategorije osiguranika kojima je cijepljenje prvenstveno preporučeno su:
•
•
•
•
•
•

•

Osobe životne dobi 65 godine i starije,
Štićenici i djelatnici domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika (bez obzira na dob uključujući i djecu)
Pacijenti s kroničnim oboljenjima, posebice oboljenjima srca i pluća, uključujući i djecu, a posebno djecu s oštećenom plućnom
funkcijom (cistična fibroza, kronična astma, bronhopulmonalna displazija) i s kongenitalnim manama
Odrasli i djeca s kroničnim bolestima metabolizma (uključujući dijabetes melitus), kroničnim bolestima bubrega,
hemaglobinopatijama, neurološkim i neuromuskularnim bolestima koje utječu na disanje i oštećenjem imunološkog sustava
(uključujući oboljele od malignih bolesti, osobe na dugotrajnoj terapiji kortikosteroidima, osobe s HIV infekcijom itd.)
Djeca i adolescenti (6 mjeseci – 18 godina) na dugotrajnoj terapiji lijekovima koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu (radi izbjegavanja
nastanka Reye sindroma uz influenzu)
U slučaju da se neke od osoba za koje je cijepljenje preporučljivo, zbog svog zdravstvenog stanja ne mogu cijepiti (kontraindikacija),
umjesto njih se pod istim uvjetima trebaju cijepiti osobe iz njihove bliske okoline, npr. kućni kontakti (uključujući djecu), osobe koje
pružaju kućnu medicinsku njegu i sl.
Zdravstveni djelatnici i trudnice

Za gore navedene kategorije cijepljenje je besplatno i provodi se kod izabranog liječnika obiteljske medicine koji je
upoznat s indikacijama za cijepljenje osiguranika. U slučaju da imate osiguranike koje bi trebali cijepiti protiv
pneumokoka kod nas možete podignuti i to cjepivo pa ih istovremeno cijepiti protiv gripe i pneumokoka.
Prema naputku HZZO-a tijekom studenog treba cijepiti samo osobe za koje je cijepljenje besplatno. Ako ostane
cjepiva nakon toga HZZO je suglasan da se preostale količine cjepiva mogu upotrijebiti za ostale zainteresirane. Liječnici
primarne zdravstvene zaštite mogu naručiti putem ljekarne ili veledrogerije cjepivo za osobe koje imaju u skrbi i cijepiti ih
uz naplatu u bilo koje vrijeme.
Tjedan dana po završetku akcije cijepljenja Epidemiološkom odjelu morate dostaviti završno zbirno izvješće i popis
cijepljenih osoba po predviđenim kategorijama kao što je u tablici u prilogu.
Distribucija cjepiva će se vršiti u prostorijama NZZJZ, Epidemiološki odjel, prizemno, soba 6, svakodnevno od 8 do
19 sati, počevši od ponedjeljka, 4.11. 2019. Za eventualne upite možete nas kontaktirati na tel: 358-786.
Poželjno bi bilo što prije otkriti i potvrditi prve slučajeve oboljenja od gripe. Stoga, u slučaju da imate pacijenta sa
sumnjom na gripu, obavezno nas nazovite kako bismo dogovorili način uzimanja briseva.
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