AKTUALNO

PAD CIJEPNOG OBUHVATA

CJEPIVO – INOVACIJA KOJA
JE PROMIJENILA POVIJEST I
UNAPRIJEDILA BUDUĆNOST
ČOVJEČANSTVA
VJERODOSTOJNIM I
PROVJERENIM INFORMACIJAMA
ZA DOBROBIT JAVNOG
ZDRAVSTVA I ISKORJENJENJE
ZARAZNIH BOLESTI
INOVATIVNA FARMACEUTSKA INICIJATIVA

Godine 1977. broj oboljelih od velikih
boginja spao je na jednog čovjeka –
mladog kuhara iz Somalije. Prije njega, samo
tijekom 20. stoljeća, od ove je izrazito zarazne
bolesti umrlo 300 milijuna ljudi. Cjepivo je
krajem sedamdesetih godina spriječilo daljnje
širenje zaraze.
Cijepljenje se danas smatra ne samo jednom
od najznačajnijih javnozdravstvenih mjera, nego
i ekonomski najisplativijim načinom prevencije zaraznih bolesti. Sve zemlje na svijetu provode neki oblik rutinskog programa cijepljenja. Cje-

N

NE ZAUSTAVI LI SE U SKORO VRIJEME TREND PADA
CIJEPNIH OBUHVATA, U BLISKOJ BUDUĆNOSTI
MOŽEMO OČEKIVATI EPIDEMIJE OSPICA, RUBEOLE,
HRIPAVCA I MUMPSA
piva ne samo da štite cijepljene pojedince, nego
i širu zajednicu. Ako je u zajednici procijepljeno
dovoljno osoba (90 do 95 posto), virusu se onemogućuje brzo prenošenje i stvara se kolektivni imunitet, čime se štite i oni pojedinci koji iz

zdravstvenih i drugih razloga ne mogu biti cijepljeni poput imunokompromitirane ili alergične djece. Zahvaljujući očuvanom kontinuitetu u
provedbi programa imunizacije djece, u Hrvatskoj su iskorijenjene zarazne bolesti poput dif-
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terije i dječje paralize, a znatno je smanjena pojavnost svih ostalih bolesti protiv kojih se cijepi.
Od ostalih bolesti koje se i dalje sporadično pojavljuju u Hrvatskoj, kao što su hripavac i ospice, postoji opravdana zabrinutost od pojave manjih epidemija, posebice u slučaju ospica za koje
je već zabilježena pojavnost epidemije sa smrtnim slučajevima u zemljama našeg okruženja.
Iako je program obvezne imunizacije djece danas
najuspješniji preventivni program u zemlji, prema
podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
(HZJZ), u 2017. godini nastavio se pad cijepnih
obuhvata, koji uočavamo zadnjih šest godina.

Nakon 20 godina porasta, 2016. godine je cijepni obuhvat protiv morbila, rubeole i parotitisa (MPR) prvi put pao ispod 90 posto. Tijekom
2017. obuhvati variraju po županijama, ali i unutar jedinica regionalne samouprave. Primjerice,
u Dubrovačko-neretvanskoj županiji stopa cijepljenih osoba varira od 40,8 posto u Dubrovniku, do 80,5 posto u Metkoviću. Ako govorimo
o cijepljenju protiv difterije, tetanusa i hripavca (DTP), lani je u drugoj revakcinaciji na razini
RH obuhvat bio 85,6 posto, no prosjek popravljaju županije poput Virovitičko-podravske, gdje
je stopa procijepljenosti 97,4 posto. Područja
koja su potencijalna zdravstvena ugroza, pogotovo zbog posebno niske procijepljenosti među
predškolskom djecom, su županije poput Dubrovačko-neretvanske, gdje je stopa pala na
41,7 posto.
Razina kolektivnog imuniteta ozbiljno je
ugrožena zbog kontinuiranog pada cijepnih obuhvata, prvenstveno kod djece
predškolske dobi. Ne zaustavi li se u skoro vrijeme trend pada, u bliskoj budućnosti možemo očekivati epidemije ospica, rubeole, hripavca i mumpsa, te ostalih bolesti koje
smo već desetljećima uspješno držali pod kontrolom zahvaljujući visokoj procijepljenosti stanovništva.
Izvještaj HZJZ-a o zaraznim bolestima pokazuje da su danas u Hrvatskoj među najučestalijim bolestima vodene kozice i gripa. Upravo ove
bolesti, od kojih se većina može prevenirati cijepljenjem, pored narušavanja zdravlja i kvalitete života, uzrokuju i dodatne troškove za zdravstveni sustav uslijed liječenja i boravka u bolnici,
ali imaju i nepovoljan socio-ekonomski učinak
zbog odsustva s posla, uključujući i odsustvo
roditelja s posla zbog skrbi o bolesnoj djeci.
U potrazi za informacijama o cijepljenju djece, roditelji često završe na društvenim mrežama i portalima koji iznose neutemeljene tvrdnje
te time uzrokuju zadršku i neopravdan strah od
cijepljenja. Zato je bitno da zdravstveni radnici
i cijeli javnozdravstveni sustav potiče edukaciju i iznošenje znanstveno dokazanih činjenica.

CJEPIVA – POD STROŽOM KONTROLOM
I REGULACIJOM OD LIJEKOVA
Cjepiva su imunološki lijekovi čijim unošenjem u
organizam potičemo tvorbu protutijela i stvaranje zaštite od bolesti (aktivni imunitet). Proizvodnja cjepiva je vrlo kompleksan postupak kod kojeg
se pored osnovnih proizvodnih procesa paralelno
odvijaju i složene provjere zahtjeva kakvoće.

Razvoj cjepiva je dugotrajan proces koji se razlikuje od razvoja konvencionalnih lijekova. Razlike proizlaze iz same činjenice da su cjepiva namijenjena za upotrebu kod zdravih osoba
kao preventivna mjera, dok su uobičajeni lijekovi usmjereni na liječenje stanja. Klinička ispitivanja cjepiva usmjerena su na dokazivanje učinkovitosti prevencije bolesti, što znači da je potreban
veći broj ispitanika nego za tradicionalna ispitivanja lijekova. U prosjeku, cjepivo se razvija 12 do
15 godina. Čitav ovaj proces odvija se u skladu s
najvišim standardima kvalitete i dobre proizvođačke prakse, zbog
čega proizvodnja pojedine serije

cjepiva može trajati i do dvije godine.
Prije stavljanja u promet, cjepiva prolaze strogi
regulatorni postupak tijekom kojeg se ocjenjuje
kakvoća, djelotvornost i sigurnost, a prije dostupnosti pacijentima, svaka serija prolazi i proces
u kojem se provjerava udovoljavanje zahtjevima
kakvoće. Sigurnost cjepiva kontinuirano se evaluira praćenjem nuspojava tijekom kliničkog ispitivanja, a posebice nakon početka primjene.
Ključ boljeg razumijevanja procesa i izgradnje
povjerenja leži u kvalitetnom sustavu izobrazbe stručnjaka kako bi mogli odgovoriti na sva pitanja korisnika i pratiti učinke cijepljenja, ali i u
edukaciji šire javnosti.

RAZVOJ CJEPIVA KROZ POVIJEST
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Otkriće da je rak
grlića maternice
uzrokovan virusom
omogućuje razvijanje
cjepiva za tu bolest
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SVIJET BEZ CJEPIVA DANAS BI
IZGLEDAO POTPUNO DRUGAČIJE
Cjepiva su uvelike iskorijenila ili barem značajno smanjila učestalost niza bolesti i danas
su jedan od nosivih stupova globalnog zdravlja.
Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) procjenjuje da cijepljenje svake godine sprječava 2 do 3 milijuna smrti, a zahvaljujući cjepivima svjetska populacija se povećala za 5 puta!
Međutim, kada bi se poboljšao cijepni obuhvat,
moglo bi se izbjeći dodatnih 1,5 milijuna smrtnih slučajeva godišnje. Prema Trogodišnjem
programu obveznog cijepljenja u Hrvatskoj u
2016., 2017. i 2018. godini, obavezno je cije-

pljenje protiv 10 bolesti: difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, ospica, zaušnjaka, rubeole, tuberkuloze, hepatitisa B i bolesti izazvanih
Haemophilus infl. tip B.
Sustavno i planski u Hrvatskoj se masovno
cijepi više od 50 godina. Provedbom Progra-

KLJUČ BOLJEG RAZUMIJEVANJA PROCESA I
IZGRADNJE POVJERENJA LEŽI U KVALITETNOM
SUSTAVU IZOBRAZBE STRUČNJAKA, ALI I U
EDUKACIJI ŠIRE JAVNOSTI

PROSJEČAN GODIŠNJI BROJ OBOLJELIH OD BOLESTI PROTIV KOJIH SE CIJEPIMO
PRIJE I NAKON UVOĐENJA CIJEPLJENJA (U PETOGODIŠNJIM RAZDOBLJIMA).
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Prosječan godišnji broj oboljelih
prije uvođenja cjepiva

ma obveznog cijepljenja postignuta je eliminacija difterije (posljednji oboljeli 1974.) i poliomijelitisa (posljednji oboljeli 1989.). Od početka
kontinuiranog cijepljenja do danas smanjio se
broj oboljelih od tuberkuloze za 94%, tetanusa
za 98%, morbila (ospica) i rubeole za >99%, a
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Prosječan godišnji broj oboljelih podaci iz 2014.

IZVOR: ZJZ DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE: CIJEPLJENJE PITANJA I ODGOVORI, 2014.
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mumpsa (zaušnjaka) i pertusisa (hripavca) za
99%. Iako je procijepljenost visoka, nije potpuna, pa tako u Hrvatskoj svake godine primjerice
od tuberkuloze oboli oko 450 osoba jer nisu sve
bolesti protiv kojih se cijepimo nestale, samo ih
zahvaljujući cijepljenju držimo pod kontrolom.
Cijepni obuhvat iznad 90% osnovni je preduvjet
za kontrolu svih navedenih bolesti.
S obzirom da se cjepiva u većini zemalja primjenjuju kroz programe imunizacije koji obuhvaćaju
većinu dječje populacije i time predstavljaju jednu od najmasovnijih javnozdravstvenih intervencija, vrlo često se uz njihovu primjenu vežu i kontroverze poput pojavnosti nuspojava ili sindroma.
Uloga svih dionika u zdravstvu, uključujući farmaceutsku industriju, je izgraditi i unaprijediti znanje
o cjepivima i stvoriti pozitivnu klimu za razumijevanje značaja cjepiva u zaštiti zdravlja ljudi.
Znatan napor ulaže se u istraživanje i razvoj
cjepiva za teško lječive i neizlječive bolesti. Ino-

vacije u razvoju cjepiva mogle bi značajno pridonijeti smanjenju antimikrobne rezistencije,
ali i smanjiti broj bakterijskih infekcija. Inovativne tehnologije se primjenjuju kako u poboljšanju
djelovanja postojećih, tako i u razvoju novih cjepiva. Budući da su cjepiva u masovnoj uporabi od
1960-ih godina 20. stoljeća, mnogi su zaboravili zašto cijepimo i kako je svijet izgledao prije cjepiva, no zbog toga ne smijemo upasti u zamku
dovođenja u pitanje potrebe cijepljenja i djelotvornosti cjepiva. U povijesti je na svakih 10 registriranih smrti, njih barem osam bilo izazvano
zaraznim bolestima protiv kojih se danas cijepimo. Sadašnju razinu zdravlja i duljinu ljudskog
vijeka ne bi smjeli podrazumijevati jer bi svijet bez cjepiva, unatoč visokoj razini zdravstvene skrbi, zasigurno vrlo brzo izgledao puno drugačije. Kao što smo danas zahvaljujući cjepivima
gotovo zaboravili kako neke bolesti uopće izgledaju, vjerujemo da će istraživanja i razvoj novih
cjepiva u bliskoj budućnosti odgovoriti na mnoge
danas nezadovoljene medicinske potrebe.

VAŽNOST SPRJEČAVANJA BOLESTI
KOJE JE MOGUĆE PREVENIRATI
CIJEPLJENJEM PREPOZNATA NA
NACIONALNOJ I EU RAZINI
Europska komisija predlaže da države članice postignu dogovor o skupu zajedničkih mjera o sprječavanju bolesti koje se preveniraju
cijepljenjem u obliku preporuka. Prijedlog preporuka o jačanju suradnje koji je na raspolaganju zemljama članicama od travnja ove godine,
zajedno s ostalim dokumentima i politikama o
djelovanju u ovom području, zemljama članicama nudi instrument za borbu protiv suvremenih izazova iz područja cijepljenja. Predložene

mjere obuhvaćaju područja kreiranja i provođenja programa cijepljenja s ciljem povećanja cijepnog obuhvata, posebice protiv ospica, financiranja programa imunizacije, nabave i opskrbe
cjepivima, unaprjeđenje informacijskih sustava
za prikupljanje podataka o cijepljenju, kao i razvijanje i jačanje specifičnih znanja zdravstvenih radnika u svrhu podizanja svijesti o prednostima cijepljenja. Uloga farmaceutske industrije
prepoznata je kroz prijedlog mjera za suradnju
zainteresiranih strana u području istraživanja
cjepiva kako bi se omogućilo i olakšalo uvođenje novih cjepiva u programe cijepljenja.
Europska udruga proizvođača cjepiva (engl.
Vaccines Europe) također surađuje s institucijama i liječnicima u svrhu unaprjeđenja cijepnih
obuhvata i povećanja zaštite djece i odraslih od
bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem. Pod

krovom Inovativne farmaceutske inicijative (iF!),
udruge inovativnih proizvođača lijekova u Republici Hrvatskoj, osnovana je u siječnju 2017. radna grupa za promicanje važnosti i uloge cjepiva
u svrhu zaštite zdravlja ljudi. Predstavnici proizvođača cjepiva unutar radne grupe novim spoznajama žele doprinijeti boljem razumijevanju
cjepiva i njihove važnosti u prevenciji zaraznih
bolesti te kreiranju zdravstvenih politika koje će
cjepiva učiniti dostupnim svim građanima. Radna grupa okuplja inovativne kompanije koje su
posljednjih desetljeća svojim otkrićima pozitivno promijenile ili prevenirale tijek mnogih bolesti. Članice su GlaxoSmithKline d.o.o. (GSK),
Merck Sharp & Dohme d.o.o. (MSD), Pfizer Croatia d.o.o. i Sanofi Croatia d.o.o.
Kako je prepoznato na nacionalnoj i EU razini, pored eliminacije, nadzora i kontrole zaraznih
bolesti, a u svrhu održavanja povoljne epidemiološke situacije u zemlji, nužno je kontinuirano
raditi na unaprjeđenju cijepnog obuhvata, učiniti
nova cjepiva u što ranijem roku dostupnim građanima kroz Program imunizacije te kontinuirano dijeliti s javnosti vjerodostojne i provjerene informacije o cjepivima i vrijednosti cijepljenja.
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