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KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 16. 11. 2022 ob 13:00  

NAMEN SESTANKA sestanek Posvetovalne skupine za cepljenje (PSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTAR/SKLEP 

Ad 2. Cepljenje proti covid-19 – posodobitev priporočil 
 
Člani PSC se strinjajo s predlaganimi spremembami v priporočilih. 
 

Ad 3. Cepljenje po presaditvi krvotvornih matičnih cepic (PKMC) – posodobitev priporočil 
 
Članom PSC je predstavljen predlog posodobljenih priporočil za cepljenje po PKMC. 
 
Člani PSC predlagajo, da se glede posodobitev priporočil pridobi še mnenje hematologov in sicer glede sheme cepljenja s 6-valentnim cepivom (2+1 ali 3+1) in glede ponovnega 
osnovnega cepljenja proti covid-19 (s prilagojenimi ali »starimi« cepivi). 
 

Ad 4. Cepljenje proti pasovcu 
 
Člani PSC so seznanjeni s težavo naročanja majhnih količin cepiva Shingrix proti pasovcu, predvsem ker je cepivo samoplačniško in stroškov ne krije ZZZS.  
 
Člani PSC predlagajo, da se pripravi vloga za Zdravstveni svet z opredelitvijo ozkih indikacij, komu bi bilo cepivo namenjeno.  

AGENDA 

1. Pregled sklepov preteklih sestankov 

2. Cepljenje proti covid-19 – posodobitev priporočil 

3. Cepljenje po PKMC – posodobitev priporočil 

4. Cepljenje proti pasovcu  

5. Cepljenje proti pnevmokoknim okužbam 

6. Razno 

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV (prejšnjega sestanka) 

Ad. 1 Sklepi so izvedeni oziroma so v teku. 
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Ad 5. Cepljenje proti pnevmokoknim okužbam 
 
Predstavnica NIJZ člane PSC seznani z rezultati javnega naročila za cepivo proti pnevmokoknim okužbam za otroke. 
 
Člani PSC predlagajo, da se v naslednji predlog Programa cepljenja vključi predlog, da se osebam, ki jim je že omogočeno cepljenje proti pnevmokoknim okužbam z obema 
cepivoma (konjugiranim in polisaharidnim) v breme OZZ, v prihodnje omogoči cepljenje z 20-valentnim konjugiranim cepivom v breme OZZ.  
 
Člani PSC se strinjajo, da se dopis za izvajalce cepljenja, ki obvešča in spodbuja k cepljenju kroničnih bolnikov in pacientov starih 65 let in več proti pnevmokoknim okužbam 
s polisaharidnim cepivom v breme OZZ, posreduje tudi preko Zdravniške zbornice. 
 

Ad 6. Razno 
 
Predstavniki NIJZ menijo, da bi bilo treba ponovno (kot je bilo dogovorjeno že pred epidemijo covid-19) obravnavti smiselnost uvedbe cepljenja proti rotavirusom in noricam 
v program cepljenja predšolskih otrok. 
Predstavnik pediatrov seznani, da je združenje primarnih pediatrov zainteresirano, da se pripravi vlogo za Zdravstveni svet za razširitev Programa cepljenja s cepljenjem 
proti noricam za vse otroke.  
Člani PSC se strinjajo s predlogom in predlagajo, da se priprave loti sistematično, premišljeno in se k sodelovanju povabi tudi PR, ki bo poskrbel za kampanjo, da bo uvedba 
smiselna in uspešna. 
 
Predstavnica NIJZ seznani s dopisom Zagovornika načela enakosti v katerem priporoča NIJZ in MZ, da omogočita cepljenje proti HPV vsem do 26 leta starosti. 
Člani PSC predlagajo odgovor, da gre pri uvedbi cepljenj v Program cepljenja za epidemiološko presojo, ki ni povezana z načeli enakosti. Glede možnosti vključitve dodatne 
kohorte dečkov za cepljenje proti HPV se za mnenje zaprosi izvajalce (Združenje za primarno pediatrijo in Sekcijo za šolsko, študentsko in adolescentno medicino). 
 

 

ZAKLJUČEK SESTANKA 14:30 

 


