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KOMENTAR/SKLEP 

Ad. 1 Cepivo AstraZeneca in prednostne skupine za cepljenje 
 
Predstavnica NIJZ seznani z glavnimi značilnostmi cepiva AstraZeneca (SMPC), kot so bila odobrena s strani EMA.  
 
Člani PSC predlagajo, da se cepivo AstraZeneca priporoča za uporabo pri osebah starih od 18-64 let, ker je za starejše na voljo premalo podatkov o učinkovitosti cepiva. Ne 
glede na to, se cepljenje s tem cepivom priporoči za cepljenje nepokretnih oseb na domu, in sicer ne glede na starost, saj je to cepivo, za razliko od mRNA cepiv, bolj stabilno 
in omogoča transport pripravljenega cepiva do mesta cepljenja.  
Ker zaenkrat ni podatkov o učinkovitosti cepiva pri kroničnih bolnikih, se za cepljenje kroničnih bolnikov zaenkrat bolj priporoča uporaba mRNA cepiv.  
V skladu z nacionalno strategijo so naslednja prednostna skupina za cepljenje s tem cepivom (AZ) nujne službe. 
Iz epidemioloških razlogov člani PSC priporočajo prednostno cepljenje s tem cepivom za naslednje nujne službe in nekatere druge skupine:  
- zdravstveni delavci, ki doslej še niso bili cepljeni 
- zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja,  
- institucionalizirane osebe (varovanci in zaposleni v SVZ, CIRIUS-ih, zaporih in drugih podobnih ustanovah), ki doslej še niso bile cepljene, 
- zaposleni in učenci šol za osebe s posebnimi potrebami, 
- ostale nujne službe, ki so pomembne za delovanje države (opredeli jih vlada RS). 
 

AGENDA 

1. Cepivo AstraZeneca in prednostne skupine za cepljenje 

2. Uskladitev priporočil za cepljenje nosečnic in doječih mater proti covid-19 

3. Kronični bolniki – prednostna skupine za cepljenje in prednosti znotraj skupine 
(onkološki bolniki, hematološki bolniki…) 

4. Osebe s posebnimi potrebami in prednostno cepljenje 

5. Predlog programa cepljenja za leto 2021 

6. Stališče glede karantene (in testiranja) pri cepljenih osebah 
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Člani PSC priporočijo presledek med prvim in drugim odmerkom cepiva AstraZeneca 9-12 tednov. 
 
Sklep: Prednostne skupine znotraj nujnih služb, ki so potrebne za delovanje države, naj določi MZ ali vlada RS.  
NIJZ na MZ pošlje zbran seznam do sedaj prejetih pobud za prednostno cepljenje nujnih služb in zaprosi za posredovanje do ustreznih odločevalcev. 
 

Ad. 2 Uskladitev priporočil za cepljenje nosečnic in doječih mater proti covid-19 
 
Člani PSC se strinjajo s priporočili, ki so jih pripravili ginekologi (besedilo za strokovno in splošno javnost). NIJZ bo dosedanja priporočila dopolnil s povezavo na njihova 
priporočila. 
 

Ad. 3 Kronični bolniki – prednostna skupine za cepljenje in prednosti znotraj skupine 
 
Člani PSC diskutirajo o možnosti, da bi določene skupine kroničnih bolnikov prišle na vrsto za cepljenje proti covid-19 skupaj s starostniki starimi 70 let in več (npr. dementne 
osebe, osebe z Downovim sindromom, duševno prizadeti, osebe po presaditvah). 
 
Člani PSC bodo nadaljevali dogovore o prednostnih skupinah na naslednjem sestanku. 
Glede na zelo omejene količine cepiva trenutno spremembe prioritet niso smiselne. 
 

Ad. 4 Osebe s posebnimi potrebami in prednostno cepljenje 
 
Člani PSC se strinjajo, da se osebe s posebnimi potrebami cepi prednostno s cepivom AstraZeneca (tako osebe, ki živijo v zavodih, kot tudi osebe, ki obiskujejo šole za osebe 
s posebnimi potrebami). 
 

Ad. 5 Predlog programa cepljenja za leto 2021 
 
Predstavnica NIJZ seznani s spremembami v programu cepljenja za leto 2021. Predlog programa vsebuje 2 novosti: cepljenje dečkov proti HPV in cepljenje proti KME, za 
otroke po dopolnjenem 1. letu starosti (poleg otrok v 3. letu starosti) 
 

Ad. 6 Stališče glede karantene (in testiranja) pri cepljenih osebah 
 
Člani PSC se strinjajo z naslednjo dikcijo o karanteni in testiranju pri cepljenih osebah: 
CEPLJENJE IN KARANTENA 



3/3 

             24_Zapisnik_PSC_04.02.2021_SPLET 
       Zamenja verzijo: 3 

 

 

Cepljenje poteka z dvema odmerkoma cepiva proti covid-19, zaščita se predvidoma vzpostavi 7 dni (Pfizer) ali 14 dni (Moderna) po drugem odmerku glede na vrsto cepiva 
oziroma 21 dni  po prvem odmerku cepiva AstraZeneca. Ko je vzpostavljena zaščita, cepljeni osebi v naslednjih treh mesecih ob visokorizičnem tesnem kontaktu ni potrebno 
v karanteno (tako kot velja za prebolevnike). 
CEPLJENJE IN TESTIRANJE 
Cepljenje poteka z dvema odmerkoma cepiva proti covid-19, zaščita se predvidoma vzpostavi 7 ali 14 dni po drugem odmerku (glede na vrsto cepiva) oziroma 21 dni po 
prvem odmerku cepiva AstraZeneca. Ko je vzpostavljena zaščita, testiranje ni potrebno v naslednjih treh mesecih, razen če se pri osebi pojavijo simptomi/znaki bolezni (enako 
kot velja za prebolevnike). 
 
Sklep: Na MZ se pošlje zapisnik sestanka in zaprosi MZ, da obvesti izvajalce o ukrepih pri cepljenih osebah (glede testiranja in karantene). 
 

Ad. 7 Razno 
 
Mnenje članov PSC: Če je ustanova cepilno mesto, lahko cepi vse osebe, ki so na vrsti za cepljenje skladno s strategijo cepljenja proti covid-19. 
 

 

ZAKLJUČEK SESTANKA             ob 12.00    uri 

 

 


