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Ljubljana, 28. 10. 2020 ob 15:00 uri
sestanek Posvetovalne skupine za cepljenje

AGENDA
1.
2.

Cepljenje proti COVID-19
Razno

KOMENTAR/SKLEP
Ad. 1 Cepljenje proti COVID-19
Člani PSC so v dokumentu Evropske komisije: »Pripravljenost za strategije cepljenja in uvedbo cepiva proti COVID-19« obravnavali točke, ki navajajo pripravljalne ukrepe
za uvedbo cepiv proti covid-19, ko bodo ta cepiva na voljo.
Seznanijo se s predlaganimi ukrepi v dokumentu in se opredelijo do nekaterih:
Prednostne skupine za cepljenje: člani PSC izpostavijo nekatere pomisleke glede velikosti prednostnih skupin, brezplačnosti cepiva, ipd. zato se sprejme odločitev,
da se pripravi:
 tabela, kjer se opredeli potencialne prednostne skupine in določi velikost populacije v tej skupini (dokončen seznam prednostnih skupin bo možno
pripraviti, ko bo znana registracijska dokumentacija cepiva, št. potrebnih odmerkov, …);


seznam predlogov, ki jih bo potrebno obravnavati v delovni skupini na MZ.

V delovni skupini na MZ je potrebno izpostaviti naslednje:
financiranje cepiva in storitve cepljenja – verjetno potreben predpis
-

zagotovitev in financiranje OVO potrebne za izvedbo cepljenja

-

organizacija cepilnih mest (možna večja pakiranja cepiva). En predlog je ureditev cepilnih mest na način vstopnih točk, za testiranje na COVID-19. Predlaga se tudi,
da se v cepljenje vključi koordinacijske skupine DSO po posameznih regijah, ki že delujejo na terenu.
1/2
18_Zapisnik_PSC_28102020_SPLET
Zamenja verzijo: 3

-

pridobivanje soglasij za cepljenje varovancev DSO (predlog, da bi vnaprej pridobili soglasja za cepljenje dementnih varovancev)

-

predlog, da MZ pripravi in financira enoten program za naročanje na cepljenje proti COVID-19

-

vsaj eno mesto za shranjevanje cepiva bi bilo potrebno opremiti tako, da bi omogočalo shranjevanje cepiva na – 80ºC (predstavnik NIJZ predstavi nekaj možnosti
glede zahtev za zagotavljanje hladne verige (odvisno, katero cepivo bo izbrano))

-

informacijski sistem – eRCO zadošča vsem zahtevam glede beleženja opravljenih cepljenj, vendar le ob predpostavki, da bi bili vsi izvajalci cepljenja proti COVID19 vključeni v eRCO in da bi bil na vseh cepilnih mestih omogočen dostop do eRCO. eRCO omogoča tudi beleženje neželenih učinkov po cepljenju.

-

pomembno je transparentno informiranje javnosti o cepivih proti covid-19, zato bo potrebno pripraviti promocijsko kampanjo za cepljenje proti COVID-19
(financiranje, priprava strokovnih izhodišč).

NIJZ na svoji spletni strani objavi do sedaj znana dejstva o potencialnih cepivih, dokument Pripravljenost za strategije cepljenja in uvedbo cepiva proti COVID-19 in pripravi
dokument z najpogostejšimi vprašanji in odgovori.
Ad. 2 Razno
Predstavnik JAZMP seznani, da je JAZMP od Evropske agencije za zdravila dobil vprašanja v zvezi s spremljanjem varnosti in precepljenosti proti covid-19 v državi. Vprašanja
bodo posredovana na NIJZ.

ZAKLJUČEK SESTANKA

ob 17.00 uri

2/2
18_Zapisnik_PSC_28102020_SPLET
Zamenja verzijo: 3

