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Ljubljana, 13.04.2022 ob 14:00
sestanek Posvetovalne skupine za cepljenje (PSC)
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AGENDA
Pregled sklepov preteklih sestankov
Predstavitev novega (15-val) cepiva proti pnevmokoknim okužbam
Cepivo proti gripi za naslednjo sezono
Poživitveni odmerki proti covid-19
Razno
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV (prejšnjega sestanka)
Ad. 1 Sklepi so izvedeni oziroma so v teku.

KOMENTAR/SKLEP
Ad 2. Predstavitev novega (15-val) cepiva proti pnevmokoknim okužbam
Predstavniki podjetja MSD predstavijo novo 15-valentno cepivo proti pnevmokoknim okužbam.
Ad 3. Cepivo proti gripi za naslednjo sezono
Predstavnica NIJZ predstavi v EU odobrena cepiva proti gripi in število razdeljenih odmerkov za pretekle sezone.
Člani PSC so zaprošeni za mnenje glede specifikacij za izbiro cepiva in glede potrebne količine cepiva proti gripi za naslednjo sezono.
Člani PSC menijo naj ostane specifikacija za izbiro cepiva proti sezonski gripi enaka kot je bila v lanski sezoni oziroma pri zadnjem javnem naročilu. Za sezono 2022/2023 se
naroči okoli 250.000 odmerkov cepiva.
Člani PSC predlagajo, da ostane cepljenje proti gripi brezplačno za vse prebivalce tudi v naslednjih sezonah, saj NIJZ ocenjuje, da predlagana sprememba ne bi bistveno
vplivala na financiranje cepiv, lahko pa bi izboljšala izvajanje programa.
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Ad 4. Poživitveni odmerki proti covid-19
Predstavnica NIJZ seznani z izjavo EMA in ECDC glede uporabe 4. odmerka cepljenja proti covid-19 v EU in z dosedanjimi priporočili glede tega v nekaterih drugih državah.
Člani PSC menijo, da ni potrebno spreminjati trenutno veljavnih priporočil glede cepljenja proti covid-19 s poživitvenimi odmerki.
Ad 5. Razno
Naročilo cepiva proti pnevmokoknim okužbam
Člani PSC menijo, da je smiselno počakati z razpisom za nakup pnevmokoknega cepiva in ga izvesti v septembru. Predlagajo, da se za razpis uporabi enaka metodologija za
pripravo meril kot ob zadnjem razpisu.
Kot je bilo predlagano že na prejšnjem sestanku poudarjajo naj bo zahteva, da je cepivo najmanj 13-valentno (glede na dostopne podatke o pokritosti krožečih sevov z 10valentnim cepivom, ki je premajhna).
Izjava o konfiliktu interesov
Predstavnica NIJZ seznani člane PSC s posodobljeno izjavo o konfliktu intersov.
Člani PSC se strinjajo, da izjavo podpišejo 1-krat letno, pred vsakih sestankom pa seznanijo predsednico o morebitnem konfliktu intersov glede na obravnavan dnevni red.
Pripravljeno izjavo bodo pregledali še v pravni službi NIJZ.
Uporaba cepiva Nuvaxovid v »mešanih shemah«
Člani PSC se strinjajo, da se cepivo Nuvaxovid lahko uporabi tudi v mešanih shemah (npr za 2. odmerek pri osebi, ki je prejela 1. odmerek drugega cepiva), ker to cepivo še ni
odobreno za poživitvene odmerke, naj se za tako uporabo podpiše izjava.

ZAKLJUČEK SESTANKA

15:30

2/2
48_Zapisnik_PSC_13.04.2022_SPLET
Zamenja verzijo: 3

