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KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 12.04.2021 ob 13:00  

NAMEN SESTANKA sestanek Posvetovalne skupine za cepljenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTAR/SKLEP 

Ad 1. Predstavitev nacionalne informacijske rešitve za vodenje seznama naročenih in naročanje na cepljenje 
 
Predstavnica MZ predstavi informacijske rešitve za vodenje seznama naročenih in naročanje na cepljenje na nacionalnem nivoju. 
 
PSC bo posredovano nekaj vprašanj katerih odgovori bodo pomagali pri sooblikovanju končne verzije te informacijske rešitve.  
 
MZ pridobi seznam kroničnih bolnikov, ki spadajo v prednostno skupino za cepljenje proti covid-19 in ga uporabi pri oblikovanju informacijske rešitve naročanja na cepljenje. 
Člani PSC predlagajo, naj ima oseba, ki se naroča na cepljenje preko informacijske rešitve, možnost, da označi, če se s katerim cepivom ne želi cepiti ter možnost, da to lahko 
naknadno tudi spremeni. 
 
Predlagajo tudi, naj SMS sporočilo, ki ga prejme oseba, ki se naroča na cepljenje preko informacijske rešitve, vsebuje tudi informacijo s katerim cepivom bo oseba cepljena. 
Predlagajo še, naj bo informacijska rešitev zasnovana tako, da mora oseba potrditi svoj termin oz. ga odpovedati, če se cepljenja ne bo udeležila. 
 

Ad 2. Cepljenje s cepivom AstraZeneca 
 
Članica PSC predstavi nekaj dejstev in rezultatov raziskav glede cepljenja z AstraZeneco. 
 
Predstavnica NIJZ predstavi resne neželene dogodke (trombembolije), ki smo jih prejeli na NIJZ po cepljenju s cepivom Comirnaty in AstraZeneca. 
 

AGENDA 

1. Predstavitev nacionalne informacijske rešitve za vodenje seznama naročenih in naročanje na 
cepljenje 

2. Cepljenje s cepivom AstraZeneca  

3. Presejalno testiranje na covid-19 in karantena pri cepljenih osebah 

4. Priznavanje cepljenja s cepivi (Covishield, Sinofarm) 

5. Razno 
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V razpravi so bili izpostavljeni različni vidiki pojava zelo redkih neželenih dogodkov, povezanih s cepljenjem s cepivom AstraZeneca. Možnost nastanka le-teh, čeprav zelo 
majhna, je dejansko realna pri mlajših starostnih skupinah, po drugi strani pa v okolju velike prevalence okužb ne moremo odtegniti cepljenja s cepivom AstraZeneca mlajšim 
osebam, ki bi se želele cepiti. Člani PSC zato menijo, da se cepivo AstraZeneca lahko uporablja za cepljenje vseh starostnih skupin, skladno z navodili proizvajalca cepiva 
(SmPC) in Nacionalno strategijo cepljenje proti covid-19. Za cepljenje proti covid-19 se lahko enakovredno uporablja vsa dostopna cepiva po vrstnem redu prednostnih skupin 
v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja proti covid-19. 
 
Člani PSC so mnenja, da se osebe, ki so dokazano prebolele covid-19, lahko cepi samo z enim odmerkom cepiva proti covid-19. Osebe, ki so dokazano zbolele za covid-19 po 
cepljenju s prvim odmerkom, prejmejo drugi odmerek cepiva istega proizvajalca 6 mesecev po začetku bolezni. 
 
Izpostavljen je pomislek glede potrdila o opravljenem cepljenju v primeru, da je oseba prebolela covid-19 in je cepljena le z enim odmerkom cepiva. 
 

Ad 3. Presejalno testiranje na covid-19 in karantena pri cepljenih osebah 
 
Člani PSC se strinjajo, da pri cepljenih osebah testiranje ni potrebno 6 mesecev po vzpostavitvi zaščite po cepljenju proti covid-19 (razen ob pojavu simptomov). Prav tako se 
strinjajo, da v tem obdobju za cepljeno osebo ni potrebna karantena. 
 

Ad 4. Priznavanje cepljenja s cepivi (Covishield, Sinofarm) 
 
Člani PSC se strinjajo, da se na seznam cepiv proti covid-19, ki se jih priznava v Sloveniji, vključi vsa cepiva proizvajalcev, ki jih uporabljamo za cepljenje v Sloveniji (vključno z 
novim imenom Vaxzevria) in naslednja cepiva: Covishield, Sinofarm/Sinopharm, Sinovac in Sputnik V. 
 

Ad 5. Razno 
 
Predstavnica NIJZ izpostavi, da se na terenu pojavlja odsvetovanje cepljenja prebolevnikov z visokim nivojem protiteles.  
Člani PSC so mnenja, da se rezultati serološkega testiranja trenutno ne uporabljajo pri odločanju o cepljenju. 
 
Predstavnica NIJZ izpostavi težave na terenu glede testiranja prebolevnikov že po 10 dneh, ko se želijo vrniti v službo (učitelji ipd.). 
Člani PSC se strinjajo, da se strokovni skupini za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19 predlaga, da testiranje prebolevnikov covid-19 ni potrebno v naslednjih 6 
mesecih od začetka bolezni, če ima oseba dokazilo o pozitivnem PCR, ki je starejše od 10 dni. 
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Predstavnica NIJZ izpostavi, da na NIJZ dobivamo številna vprašanja glede cepljenja slovenskih predstavnikov, ki se bodo udeležili pomembnih mednarodnih dogodkov (npr. 
Olimpijskih iger, Evrovizije). Člani PSC se strinjajo, da o cepljenju teh oseb oz. oseb, ki spadajo v prednostne skupine, ki so pomembne za delovanje države, odločijo 
odločevalci. 

 

ZAKLJUČEK SESTANKA 16:00 

 

 


