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Ljubljana, 12.07.2022 ob 13:00
sestanek Posvetovalne skupine za cepljenje (PSC)
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AGENDA
Pregled sklepov preteklih sestankov
Nadaljnja strategija cepljenja proti covid-19
Cepljenje proti opičjim kozam
Cepljenje srednješolcev proti tetanusu
Pregled neželenih učinkov po cepivu Janssen
Razno
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV (prejšnjega sestanka)
Ad. 1 Sklepi so izvedeni oziroma so v teku.

KOMENTAR/SKLEP
Ad 2. Nadaljnja strategija cepljenja proti covid-19
Predstavnica NIJZ predstavi priporočila glede nadaljnje strategije cepljenja proti covid-19 podana v izjavi za javnost s strani EMA/ECDC dne 11.7.2022 ter priporočila
nekaterih evropskih držav glede cepljenja z drugim poživitvenim odmerkom proti covid-19.
Predstavnica NIJZ predstavi trenutne zaloge cepiva proti covid-19 in predvidene dobave.

Člani PSC razpravljajo o posodobitvi priporočil za cepljenje proti covid-19, predvsem o cepljenju s poživitvenimi odmerki (prvi in drugi poživitveni odmerek).
Člani PSC se strinjajo, da se v pripročilih doda novo alinejo za drugi poživitveni odmerek, kjer se zapiše, da se drugi poživitveni odmerek posebej priporoča osebam s
povečanim tveganjem za težji potek covid-19 (posebej ranljivi kronični bolniki), oskrbovancem DSO in vsem osebam starim 80 let in več, priporočljiv pa je tudi za osebe
1/3
49_Zapisnik_PSC_12.07.2022_SPLET
Zamenja verzijo: 3

starejše od 60 let. Cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom se opravi vsaj 3 mesece po zadnjem dogodku (cepljenju ali prebolelosti). Pri seznamu posebej ranljivih
kroničnih bolnikov se pri 8. točki odstrani besedilo »po presoji lečečega zdravnika«.
Člani PSC menijo, da osebe, ki se želijo cepiti z drugim poživitvenim odmerkom, ne potrebujejo posebnih dokazil, torej se lahko cepijo vse osebe starejše od 18 let, ki tako
želijo.
V priporočilih se pri presledkih med odmerki besedilo "3-6 mesecev" zamenja z "vsaj 3 mesece".
Člani PSC menijo, da je potrebno čimprej zagotoviti izvedbo cepljenja za oskrbovance DSO, posebej z drugim poživitvenim odmerkom.
Prav tako se člani strinjajo, da se promocijska kampanja cepljenja proti covid-19 izvede jeseni skupaj s promocijsko kampanjo cepljenja proti gripi in da se obenem poudari
tudi prednost cepljenja proti pnevmokoknim okužbam.
Ad 3. Cepljenje proti opičjim kozam
Točka bo obravnavana na naslednjem sestanku.
Ad 4. Cepljenje srednješolcev proti tetanusu
Točka bo obravnavana na naslednjem sestanku.
Ad 5. Pregled neželenih učinkov po cepivu Janssen
Točka bo obravnavana na naslednjem sestanku.
Ad 6. Razno
Zaprosila MZ:
Predstavnica NIJZ seznani z zaprosili MZ.
Člani PSC predlagajo, da se MZ odgovori, da ne potrebujemo dodatnih odmerkov cepiva (proizvajalca Moderna) proti covid-19, zadoščajo količine, ki so naročene. Predlagajo,
da se dobava cepiv (proizvajalca Moderna) v septembru, oktobru in novembru enakomerno (v podobnih količinah) porazdeli med vse tri mesece, ob čemer pričakujemo, da
bomo ob vsaki dobavi prejeli najnovejša posodobljena cepiva, ki bodo takrat na voljo.
Člani PSC razpravljajo tudi glede okvirnih količin cepiva (proizvajalca Pfizer) za poživitveni odmerek za otroke, stare 5 do 11 let, ki bi jih Slovenija želela prejeti jeseni 2022.
Člani PSC ocenjujejo, da potrebujemo nekaj več cepiva za poživitveni odmerek za otroke, stare 5 do 11 let, kolikor je bilo osnovno cepljenih otrok (če se bo tekom poletja še
kaj otrok odločilo za cepljenje, upoštevajoč trenutno epidemiološko situacijo), torej cca. 10.000 odmerkov.
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