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KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 13.05.2021 ob 13:00  

NAMEN SESTANKA sestanek Posvetovalne skupine za cepljenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTAR/SKLEP 

Ad 2. Cepljenje prebolevnikov – odprta vprašanja 
 
V okviru te točke so bili člani PSC seznanjeni tudi s trenutnimi priporočili za cepljenje proti covid-19 in predlagali nekaj dopolnitev.  
 
SKLEP: Člani PSC predlagajo naslednje spremembe in dopolnitve v priporočilih: 
 
Glede razmakov med posameznimi odmerki se doda obrazložitev, da se med odmerkoma cepiva Vaxzevria (AstraZeneca) priporoča razmak 12 tednov zaradi boljše 
učinkovitosti cepiva, v skladu z SmPC pa se je možno cepiti tudi s presledkom 4-12 tednov. 
 
Člani PSC se strinjajo, da bo od 1.7.2021 edini dokaz o preboleli okužbi pozitiven PCR test. Potrdilo zdravnika kot možnost dokazovanja prebolele okužbe se iz priporočil 
odstrani z dnem 1.7.2021, ker bo takrat minilo 6-mesečno obdobje, ko je veljalo navodilo, da se družinskih članov obolelega ne testira. 
 

AGENDA 

1. Pregled sklepov preteklih sestankov 

2. Cepljenje prebolevnikov – odprta vprašanja 

3. »Mešane sheme« cepljenja proti covid-19 

4. Trajanje zaščite po cepljenju proti covid-19 in poživitveni odmerki 

5. Razno 

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV (prejšnjega sestanka) 

Ad. 1 Sklepi so izvedeni oziroma so v teku. 
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Priporočilo glede cepljenja prebolevnikov se dopolni z navedbo, da se prebolele osebe sicer lahko cepijo že po koncu izolacije, ker pa so osebe še nekaj mesecev po preboleli 
bolezni zaščitene, pa se cepljenje lahko varno odloži do 6 mesecev od začetka bolezni. Do 8 mesecev od začetka bolezni se lahko cepljenje opravi samo z enim odmerkom 
cepiva proti COVID-19, v kolikor prebolevnik želi, pa lahko (v skladu s SmPC) prejme polno cepljenje (2 odmerka dvo-odmernega oz. 1 odmerek eno-odmerenega cepiva). 
Pri prebolevnikih velja, da je oseba zaščitena takoj po cepljenju. 
V priporočila je potrebno dodati, da imunsko oslabljene osebe, ki so prebolele covid-19, prejmejo polno cepljenje (kot navedeno zgoraj). 
 
Člani PSC menijo, da se vsa cepiva enakovredna uporabljajo za cepljenje vseh starostnih skupin, zato predlagajo, naj se umakne priporočilo glede uporabe posameznih vrst 
cepiv za posamezne prednostne skupine (razen za nosečnice za katere se priporoča, da so cepljene z mRNA cepivom).  
 

Ad 3. »Mešane sheme« cepljenja proti covid-19 
 
Člani PSC se strinjajo , da se uporabi »mešano shemo« cepljenja proti covid-19 v primeru, da ženska, cepljena s cepivom Vaxzevria (AstraZeneca), zanosi med 1. in 2. 
odmerkom cepiva. V tem primeru se za 2. odmerek priporoča mRNA cepivo. 
 
Člani PSC predlagajo, da se v primeru trombemboličega dogodka po 1. odmerku cepiva, izbrani zdravnik preko »elektronskega posveta« lahko posvetuje s specialistom na 
KOŽB (Klinični oddelek za žilne bolezni), ki svetuje glede nadaljevanja cepljenja z drugim odmerkom.  
 

Ad 4. Trajanje zaščite po cepljenju proti covid-19 in poživitveni odmerki 
 
Predstavnica NIJZ seznani s trenutnimi informacijami z MZ, da se članice EU glede« digitalnega zelenega potrdila« dogovarjajo, da bi bila veljavnost potrdila od 9-12 mesecev. 
 
Člani PSC menijo, da trenutno še ni dovolj informacij glede poživitvenih odmerkov.  
Stališča glede obnovitvenega cepljenja še ni možno oblikovati. Predvideva se, da se bo proti covid-19 potrebno cepiti 1-krat letno in da je potrebno najprej zaščititi ranljivo 
populacijo.  
 
SKLEP: Odločitev glede trajanja zaščite po cepljenju proti covid-19 in poživitvenih odmerkih bo sprejeta v prihodnjih mesecih. 
 

Ad 5. Razno 
 
Predlog glede naročanja preko centralne aplikacije. 
 
SKLEP: Člani PSC podprejo predlog, da se pri prijavi na cepljenje v centralni aplikaciji za naročanje na cepljenje proti covid-19 omogoči vnos informacije, ali se pacient s katerim 
od cepiv, ki so na voljo, ne želi cepiti.  
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Navedeno bi olajšalo organizacijo dela v cepilnih centrih, za osebe, ki odklonijo določeno cepivo, pa bi bilo v aplikaciji tudi pojasnilo, da bodo lahko dlje čakale na cepljenje z 
ostalimi cepivi. 
 
Predstavnica NIJZ člane PSC seznani z zaprosilom MZ glede naročanja cepiv proti covid-19 za leto 2022 in 2023. Po kratkem posvetu člani predlagajo predvsem naročanje 
mRNA in rekombinantnih cepiv, obenem pa predlagajo, da se to zaprosilo ponovno obravnava na naslednjem sestanku.  
 
Predstavnica NIJZ seznani z zamenjavo cepiva Td-pur z IMOVAX DT ADULT. 
 
Glede vprašanja ginekologov ali se doječe matere obravnava enako kot nosečnice - to vprašanje bo obravnavano na naslednjem sestanku.  

 

ZAKLJUČEK SESTANKA 15:00 

 

 


