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KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 27.10.2021 ob 13:00  

NAMEN SESTANKA sestanek Posvetovalne skupine za cepljenje (PSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTAR/SKLEP 

Ad 2. Tretji odmerek za cepljenje proti covid-19 
 
Predstavnica NIJZ seznani člane PSC s posodobitvami SmPC za cepivo Spikevax (Moderna) – poživitveni odmerek, ki je polovičen (50 mcg), se lahko uporabi vsaj 6 mesecev 
po drugem odmerku za osebe stare 18 let in več. 
Glede na posodobljen SmPC se ustrezno posodobi priporočila za cepljenje proti covid-19 (izjava glede »off label« uporabe ni več potrebna). 
V posodobljenih priporočilih naj se posebej poudari (krepko), da se za poživitveni odmerek cepiva Spikevax uporabi polovični odmerek, pa tudi, da je cepljenje s tem 
cepivom priporočeno za osebe starejše od 30 let. 
 
Predstavnica NIJZ predstavi pregled po tujih državah, kakšna imajo priporočila glede cepljenja s 3. odmerkom. 
 
Člani PSC predlagajo nekatere širitve indikacij glede poživitvenih odmerkov. 
Tako bi se poživitveni odmerki priporočali: 

- oskrbovancem DSO in drugih SVZ 
- osebam starim 50 let in več 

AGENDA 

1. Pregled sklepov preteklih sestankov 

2. Tretji odmerek za cepljenje proti covid-19 

3. Kontraindikacije za cepljenje proti covid-19 

4. Kontraindikacije za cepljenje proti gripi 

5. Razno 

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV (prejšnjega sestanka) 

Ad. 1 Sklepi so izvedeni oziroma so v teku. 
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- posebej ranljivim kroničnim bolnikom ne glede na starost 
- družinskim članom imunsko oslabljenih oseb in posebej ranljivih kroničnih bolnikov 
- osebam z večjo poklicno izpostavljenostjo 
- osebam, ki so osnovno cepljenje opravile z vektorskimi cepivi. 

 
Glede na trenutno epidemiološko situacijo, člani PSC predlagajo, da se poživitveni odmerek za osebe, ki so osnovno cepljenje opravile z vektorskimi cepivi, opravi s 
presledkom vsaj dveh mesecev. 

 

Ad 3. Kontraindikacije za cepljenje proti covid-19 
 
V priporočilih je smiselno tudi pri kontraindikacijah dodati, da se cepljenje z vektorskimi cepivi opravi, kadar obstajajo kontraindikacije za cepljenje z mRNA cepivi.  
 
Na spletni stran pod rubriko Vprašanja & odgovori je potrebno dodati vprašanje in odgovor glede cepljenja po prebolelem miokarditisu. 
  

Ad 4. Kontraindikacije za cepljenje proti gripi 
 
Predstavnica NIJZ seznani z letošnjimi priporočili za cepljenje proti gripi – dodano je bilo poglavje o kontraindikacijah, z navedbo, da se pri osebah z dokazano težjo 
alergično reakcijo (anafilaksijo) na jajca cepljenje opravi pod zdravniškim nadzorom.  
 
Člani PSC se strinjajo s trenutno dikcijo v priporočilih, vendar predlagajo, da se na spletni stran pod rubriko Vprašanja & odgovori doda vprašanje in odgovor glede tega, kjer 
se izrecno poudari, da cepljenje pod zdravniškim nadzorom ne pomeni cepljenje v bolnišnici ali v navzočnosti alergologa, pač pa pod nadzorom zdravnika, ambulantno. 
 

 

ZAKLJUČEK SESTANKA 15:00 

 

 


