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KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 20.09.2021 ob 12:00  

NAMEN SESTANKA sestanek Posvetovalne skupine za cepljenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTAR/SKLEP 

Ad 2. Trajanje zaščite po cepljenju proti covid-19 
 
Člani PSC razpravljajo o trajanju zaščite po cepljenju proti covid-19.  
Strinjajo se s predlogom, da trajanje zaščite po cepljenju velja neomejeno (dokler ne bodo znana nova dejstva in bo jasno kdaj je potreben poživitveni odmerek). 
 

Ad 3. Cepljenje proti covid-19 s 3. odmerkom (presledek, prebolevniki) 
 
Člani PSC ponovno razpravljajo o uporabi 3. odmerka cepiv proti covid-19 v Sloveniji.  
Priporočen presledek med osnovnim cepljenjem in poživitvenim odmerkom ostane enak, kot do sedaj.  
Pri navodilih za uporabo 3. odmerka pri težje imunsko oslabljenih osebah se (pri opredelitvi težje imunsko oslabljenih) doda, da je uporaba 3. odmerka (dodatnega) mogoča 
tudi po presoji lečečega specialista. 

AGENDA 

1. Pregled sklepov preteklih sestankov 

2. Trajanje zaščite po cepljenju proti covid-19 

3. Cepljenje s 3. odmerkom (presledek, prebolevniki) 

4. Miokarditis/perikarditis - stališče glede cepljenja 

5. Pobuda Združenja zdravnikov družinske medicine: cepljenje proti pnevmokoknim okužbam pri 
odraslih kroničnih bolnikih 

6. Razno 

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV (prejšnjega sestanka) 

Ad. 1 Sklepi so izvedeni oziroma so v teku. 
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Za cepljenje s 3. odmerkom se praviloma uporablja mRNA cepivo, vektorsko cepivo se priporoča v primeru kontraindikacij za mRNA cepivo.  
 
Člani PSC menijo, da pri prebolevnikih, ki so bili polno cepljeni, 3. odmerek ni potreben. Za prebolevnike, ki spadajo pod ranljive skupine (za katere se sicer priporoča 3. 
odmerek), je priporočljivo cepljenje z dvema odmerkoma cepiva. 
 
Člani PSC predlagajo, da se v ustreznem Odloku popravi dikcija, ki naj se uskladi s strokovnimi priporočili: prebolevniki, cepljeni do 8 mesecev po začetku bolezni z enim 
odmerkom (oz. pozitivnem PCR testu), se obravnavajo kot polno cepljeni/zaščiteni (tako kot je bilo priporočeno pred spremembo odloka). Smiselno je, da imajo enak 
status, kot polno cepljeni, torej so zaščiteni za nedoločen čas. 
 

Ad 4. Miokarditis/perikarditis - stališče glede cepljenja 
 
Člani PSC predlagajo, da se med kontraindikacije za cepljenje proti covid-19 uvrsti tudi resen neželen učinek (v skladu z definicijo) po predhodnem odmerku istega cepiva. 
Pri osebah z resnim NU po cepljenju je potrebna individualna presoja glede nadaljevanja cepljenja oz. cepljenja z drugim cepivom. Pri presoji je smiselno upoštevati kako 
resen je neželen učinek/dogodek po cepljenju, kako je ocenjena vzročna povezava s cepljenjem, kakšna je trenutna epidemiološka situacija. 
 
Glede na priporočila ameriškega CDC člani PSC menijo, da je po prebolelem miokarditisu smiselno počakati 3 mesece pred cepljenjem proti covid-19. 
 

Ad 5. Pobuda Združenja zdravnikov družinske medicine: cepljenje proti pnevmokoknim okužbam pri odraslih kroničnih bolnikih  in osebah, starih 65 let in več 
 
Predstavnica NIJZ seznani s pobudo Združenja zdravnikov družinske medicine glede cepljenje proti pnevmokoknim okužbam pri odraslih kroničnih bolnikih in osebah, starih 
65 let in več. Člani PSC menijo, da je pobuda smiselna, da se pripravi vloga, ki naj jo obravnava Zdravstveni svet. 
 

Ad 6. Razno 
 
Cepljenj, opravljenih v tujini, zaenkrat ni možno vnašati v elektronski register cepljenih oseb (eRCO). V eRCO se zaenkrat lahko vnese samo cepljenja opravljena v Sloveniji. 
Predstavnica NIJZ seznani z dopisom, ki je bil v juliju poslan na MZ ravno glede te problematike. Odgovora še nismo prejeli. 
 
Ob naraščanju respiratornih okužb, članica PSC povpraša kako je s cepivom proti gripi za novo sezono. Člani PSC se strinjajo, da je potrebno preveriti, kako je s promocijsko 
kampanjo za letošnje cepljenje proti gripi in menijo, da je tudi pred/med letošnjo sezono potrebno izvesti promocijske aktivnosti za cepljenje proti gripi. 
 

 

ZAKLJUČEK SESTANKA 14:00 

 


