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KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 05.01.2022 ob 14:00  

NAMEN SESTANKA sestanek Posvetovalne skupine za cepljenje (PSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTAR/SKLEP 

Ad 2. Poživitveni odmerki proti covid-19 (mladostniki, prebolevniki, …) 
 
Člani PSC kot odgovor na pobudo z MZ predlagajo, da se glede cepljenja mladostnikov s poživitvenimi odmerki počaka na odobritev agencije EMA. 
 
Člani PSC se strinjajo s predlaganimi spremembami glede poživitvenih odmerkov v Navodilih in priporočilih za cepljenje proti covid-19: 
»Poživitveni odmerek je priporočljiv za vse osebe stare 18 let in več. Priporočen presledek med osnovnim cepljenjem, ki je bilo opravljeno z mRNA cepivi ali kot »mešana 
shema« (Vaxzevria in mRNA cepivo) in poživitvenim odmerkom je 3-6 mesecev, če pa je oseba opravila osnovno cepljenje z vektorskimi cepivi (ali v tujini z drugimi cepivi, 
odobrenimi s strani SZO) pa je priporočljiv presledek vsaj 2 meseca po osnovnem cepljenju.« 
 

Ad 3. Cepljenje prebolevnikov 
 
Člani PSC se strinjajo s predlaganimi spremembami glede cepljenja prebolevnikov v Navodilih in priporočilih za cepljenje proti covid-19: 
Cepljenje oseb, ki so dokazano prebolele covid-19, je priporočljivo opraviti 1-6 mesecev po preboleli bolezni. 
Za osebe, ki so dokazano prebolele covid-19 in so bile polno cepljene (3 dogodki: 2x cepljenje, 1x prebolelost), je priporočljivo cepljenje s poživitvenim odmerkom 3-6 
mesecev po zadnjem dogodku. 

AGENDA 

1. Pregled sklepov preteklih sestankov 

2. Poživitveni odmerki proti covid-19 (mladostniki, prebolevniki, …) 

3. Cepljenje prebolevnikov 

4. Ekvivalenti zaščite proti omikron različici 

5. Obveznost cepljenja proti covid-19 

6. Razno 

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV (prejšnjega sestanka) 

Ad. 1 Sklepi so izvedeni oziroma so v teku. 
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Člani PSC predlagajo, da MZ posreduje zapisnike s sestankov na EU ravni glede upoštevanja prebolevnosti pri DCP potrdilih. 
 

Ad 4. Ekvivalenti zaščite proti omikron različici 
 
Točka obravnavana v okviru 2. in 3. točke. 
 

Ad 5. Obveznost cepljenja proti covid-19 
 
Več članov PSC je menilo, da uvajanje obveznega cepljenja proti covid-19 v trenutni situaciji ni primerno. 
Zaradi trenutne epidemiološke situacije, člani PSC podpirajo takojšnjo uvedbo PC pogoja v državi.  
Za pripravo na morebitne nove epidemijske valove, ki bi povzročili veliko povečanje hospitalizacij, člani PSC predlagajo izdelavo operativnega načrta, ki bi omogočil 
učinkovito uvedbo in izvedbo obveznega cepljenja. 
 
Predstavnica NIJZ seznani člane PSC s spremembami v predlogu Programa cepljenja za leto 2022. Ena izmed predlaganih sprememb je, da se cepljenje proti covid-19 navede 
tudi v poglavju 3 (Cepljenje zaposlenih), kar omogoča, da specialist MDPŠ vključi to cepljenje za določena delovna mesta v izjavo o varnosti z oceno tveganja delovnega 
mesta. 
 

Ad 6. Razno 
 
Predstavnica NIJZ seznani s pobudo MZ za umestitev cepiva Nuvaxovid (Novavax) v priporočila za cepljenje. 
Člani PSC menijjo, da je primerneje, da se cepivo umesti v priporočila, ko bo na voljo v Sloveniji (predvidoma konec januarja). V skladu z Glavnim povzetkom značilnosti 
zdravila (SPC) je cepivo zaenkrat odobreno le za osnovno cepljenje oseb starih 18 let in več z dvema odmerkoma v razmaku vsaj 3 tednov.  Zaščita se vzpostavi 7 dni po 
drugem odmerku. 
 
Člani PSC se strinjajo, da bi bilo smiselno v Sloveniji pripraviti odmevnejšo promocijsko kampanjo za cepljenje proti covid-19 z novim cepivom (Nuvaxovid), zasnovanim na 
tehnologiji, ki se že dlje časa uporablja. 
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