ZAPISNIK SESTANKA
KRAJ, DATUM, URA
NAMEN SESTANKA

Ljubljana, 16.02.2022 ob 13:00
sestanek Posvetovalne skupine za cepljenje (PSC)
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AGENDA
Pregled sklepov preteklih sestankov
Zaprosilo za stališče PSC s strani Odbora za strokovno-medicinska vprašanja ZZS
Cepljenje s poživitvenim odmerkom po miokarditisu po cepljenju proti covid-19
Cepljenje prebolevnikov
Poživitveni odmerki pri mladostnikih
Nuvaxovid – priporočila za cepljenje
Razno

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV (prejšnjega sestanka)
Ad. 1 Sklepi so izvedeni oziroma so v teku.

KOMENTAR/SKLEP
Ad 2. Zaprosilo za stališče PSC s strani Odbora za strokovno-medicinska vprašanja ZZS
Predstavnica NIJZ povzame vsebino zaprosila.
Člani PSC, glede na razpoložljive informacije in glede na dejstvo, da je bilo cepivo Janssen v tem obdobju odobreno za uporabo, menijo, da v omenjenem primeru ne gre
za strokovno napako, predlagajo pa, da se pridobi še pravno mnenje glede skladnosti z veljavnimi predpisi.
Ad 3. Cepljenje s poživitvenim odmerkom po miokarditisu po cepljenju proti covid-19
Glede cepljenja s poživitvenim odmerkom po miokarditisu po cepljenju proti covid-19, člani PSC menijo, da je potreben individualen pristop, upoštevajoč trenutno
epidemiološko situacijo, zdravstveno stanje pacienta in njegovo mnenje glede sprejemanja tveganja ter mnenje lečečega specialista.
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Ad 4. Cepljenje prebolevnikov
Mnenje članov PSC je, da zaporedje dogodkov (prebolelosti - P in cepljenja - C), ne vpliva na zaščito osebe, torej je zaščita enakovredna ne glede na zaporedje dogodkov
(P+C+C, C+P+C, C+C+P).
Ad 5. Poživitveni odmerki pri mladostnikih
V Sloveniji je veljavnost potrdila dvakrat cepljenega mladostnika neomejena, v sosednjih državah pa ni tako. Člani PSC ponovno poudarijo, da je potrebno počakati na
odločitev EMA. Odločitev bo predvidoma znana v naslednjem tednu.
Ad 6. Nuvaxovid – priporočila za cepljenje
Predstavnica NIJZ seznani z bistvenimi značilnostmi in informacijami iz SmPC novega cepiva Nuvaxovid.
Člani PSC se strinjajo, da se cepljenje s cepivom Nuvaxovid vključi v priporočila tako, kot je cepivo odobreno za uporabo (za osnovno cepljenje – 2 odmerka v razmaku
najmanj 3 tednov). Za dodatne ali poživitvene odmerke cepivo zaenkrat ni registrirano.
V priporočilih je potrebno dodati, da se za osnovno cepljenje poleg mRNA priporoča tudi proteinska cepiva.
Ad 7. Razno
Predstavnica NIJZ seznani z vprašanjem MZ glede priznavanja cepiva Sputnik Light. Člani PSC menijo, da zaenkrat ni dovolj podatkov, da bi ga lahko umestili na seznam
cepiv, ki jih v Sloveniji priznavamo.
Predstavnica NIJZ izpostavi vprašanje glede cepljenja proti covid-19 za pacienta s trombocitozo. Člani PSC menijo, da to ni kontraindikacija za cepljenje.
Predstavnica NIJZ seznani, da je MZ prejelo številne pripombe v zvezi s predlogom Programa cepljenja za leto 2022. Člani PSC menijo, da ni strokovnih razlogov, da covid19 ne bi bil naveden v 3. programu.
Člani predlagajo, da se MZ-ju postavi vprašanje, kdo krije odškodnino v primeru škode na zdravju po cepljenju zaposlenega proti covid-19 (oz. kadar je plačnik cepljenja
delodajalec).
Predstavnica NIJZ seznani, da bi bilo smiselno v predlog Programa cepljenja (v 2. program) umestiti še cepljenje zamudnikov proti KME. Glede umestitve zaščite z zdravil
proti covid-19 pa člani PSC menijo, da je smiselno počakati, da bo takšno zdravilo registrirano.
2/3
46_Zapisnik_PSC_16.02.2022_SPLET2
Zamenja verzijo: 3

Predstavnik NIJZ izpostavi vprašanje glede cepljenja oseb mlajših od 30 let s cepivom Spikevax. Člani PSC se strinjajo, da zaenkrat priporočila ostanejo nespremenjena, bi
bilo pa smiselno do naslednjega sestanka preveriti, kako je glede tega v drugih državah in ali so objavljene kakšne nove študije na tem področju.

ZAKLJUČEK SESTANKA
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