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Ljubljana, 8. 11. 2019

Predlog

Državni svet Republike Slovenije je na 23. seji 13. 11. 2019, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15),
obravnaval Vprašanje in pobudo državnega svetnika mag. Petra Požuna glede
vključitve cepljenja proti okužbam s človeškimi papilomavirusi (HPV) za dečke v
Program cepljenja in zaščite z zdravili ter na podlagi prvega odstavka 56. člena
Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo,
95/05 – odl. US, 21/12 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US), sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje in pobudo državnega svetnika
mag. Petra Požuna in Ministrstvu za zdravje predlaga, da vprašanje in pobudo prouči
in nanju odgovori.
Vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna se glasi:
V kateri fazi se nahaja postopek vključitve cepljenja proti okužbam s
človeškimi papilomavirusi (HPV) za dečke v Program cepljenja in zaščite z
zdravili, za katerega je bila vloga Nacionalnega inštituta za javno zdravje
predložena Zdravstvenemu svetu že marca 2019?
Pobuda državnega svetnika mag. Petra Požuna se glasi:
Ministrstvo za zdravje naj v skladu s svojimi pristojnostmi zagotovi, da se bo
program cepljenja proti okužbam s človeškimi papilomavirusi (HPV) za dečke
uvrstil v sistem financiranja zdravstvenega varstva, natančneje v Splošni
dogovor za pogodbeno leto 2020, in se s tem omogočilo njegovo izvajanje in
financiranje iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja že v začetku
2020.
Obrazložitev:
Državni svet je na 13. seji 12. 12. 2018, v skladu z 98. členom Poslovnika Državnega
sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15), obravnaval pobudo
državnega svetnika mag. Petra Požuna glede vključitve cepljenja proti okužbam s
človeškimi papilomavirusi (HPV) za dečke v Program cepljenja in zaščite z zdravili.
Državni svet je pobudo sprejel in jo posredoval v proučitev in odgovor Ministrstvu za
zdravje.
V pobudi Ministrstvu za zdravje je državni svetnik mag. Peter Požun med drugim
navedel, da je cepljenje proti okužbi s človeškimi papilomavirusi (Human
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papillomavirus – HPV) za deklice v Sloveniji vključeno v nacionalni program cepljenja
od leta 2009, a da raven precepljenosti ostaja na prenizki ravni (med 45–55 %), da bi
nudila zadostno zaščito. Glede na to, da je okužba s HPV najpogostejša virusna
spolno prenosljiva okužba in da se lahko z navedenimi virusi mladi okužijo že kmalu
po začetku spolnih aktivnosti, je podal predlog za vključitev cepljenja proti okužbam s
človeškimi papilomavirusi (HPV) v Program cepljenja in zaščite z zdravili tudi za
dečke, ki obiskujejo šesti razred osnovne šole, torej pred začetkom spolnega
življenja. Po mnenju medicinske stroke bi bilo namreč slednje izjemnega pomena za
dobrobit celotne populacije mladih in učinkovito v boju proti okužbam in njihovemu
širjenju.
Državni svet je odgovor Ministrstva za zdravje na navedeno pobudo z dne 19. 12.
2018 prejel 16. 1. 2019. V odgovoru je Ministrstvo za zdravje pojasnilo, da je za
vključitev cepljenja proti okužbam s človeškimi papilomavirusi (HPV) v Program
cepljenja in zaščite z zdravili tudi za dečke, ki obiskujejo šesti razred osnovne šole, ki
bi bilo nato financirano iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, treba
pridobiti odobritev Zdravstvenega sveta. Podlaga za vključitev je predlog, ki ga
pripravi stroka. V tem primeru sta lahko predlagatelja Nacionalni inštitut za javno
zdravje (NIJZ) (kot je v svojem odgovoru navedlo Ministrstvo za zdravje), pri čemer
ni zanemarljivo dejstvo, da bi lahko bilo predlagatelj tudi sámo Ministrstvo za zdravje.
Na podlagi odgovora Ministrstva za zdravje je Državni svet, na pobudo mag. Petra
Požuna, s sklepom, sprejetim na 14. seji Državnega sveta 23. 1. 2019, pozval
Nacionalni inštitut za javno zdravje, da na Zdravstveni svet v najkrajšem možnem
času naslovi vlogo s predlogom za vključitev cepljenja proti okužbam s HPV za
dečke v Program cepljenja in zaščite z zdravili ter o izvedenih aktivnostih obvesti
Državni svet.
Državni svet je 4. 2. 2019 prejel odziv NIJZ, v katerem je slednji navedel, da že
pripravlja vlogo za Zdravstveni svet za širitev programa cepljenja proti okužbam s
HPV, ki jo bo po pripravi dopolnil še z mnenji pristojnih razširjenih kolegijev pri
Ministrstvu za zdravje. Po zadnjih informacijah naj bi NIJZ navedeno vlogo na
Zdravstveni svet posredoval marca 2019.
V skladu s Postopkom obravnave vlog za nove zdravstvene programe z dne 1. 4.
2015 bi moral Zdravstveni svet vlogo NIJZ obravnavati in odobriti do konca
septembra 2019 ter jo uvrstiti na prednostni seznam storitev zdravstvenega varstva
za naslednje proračunsko obdobje, če bi želeli, da se sredstva za širitev programa
cepljenja proti okužbam z virusom HPV iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
zagotovi že 2020. Odobrena vloga se sicer lahko na prednostni seznam uvrsti tudi na
poziv Ministrstva za zdravje.
Zdravstveni svet se je po informacijah, objavljenih na spletni strani Ministrstva za
zdravje, zadnjič sestal na konstitutivni seji 13. 2. 2019, pred tem pa 8. 6. 2018.
Zdravstveni svet, kot najvišji strokovno usklajevalni in posvetovalni organ ministra za
zdravje na področju zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega
zavarovanja, se torej ni opredeljeval do novih predlogov oziroma novih metod
diagnostike, preventive, zdravljenja zdravstvene nege in rehabilitacije že več kot leto
in pet mesecev.
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Glede na navedeno je upravičena skrb, da bo program zaščite dečkov s cepljenjem
proti okužbam s HPV vključen med storitve sistema zdravstvenega varstva, ki se jih
financira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, šele konec 2020 in se
torej začel izvajati šele 2021.
Na Ministrstvo za zdravje se zato naslavlja vprašanje, v kateri fazi se trenutno nahaja
postopek uvrstitve cepljenja dečkov proti okužbam s HPV v Program cepljenja in
zaščite z zdravili, ter se ga poziva, da naredi vse, kar je v njegovi moči, da se
navedeni segment programa cepljenja, na podlagi njegove uvrstitve v Splošni
dogovor za pogodbeno leto 2020, začne izvajati in iz sredstev obveznega
zdravstvenega zavarovanja financirati že v začetku 2020.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za zdravje, da vprašanje in
pobudo prouči in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega
sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) nanju v roku 30 dni
odgovori.

