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KOMENTAR/SKLEP 

Ad 1. Priporočila za cepljenje s cepivom AstraZeneca 
 
Predstavnica JZMP predstavi glavne izsledke EMA pri strokovnem pregledu in analizi neželenih dogodkov po cepljenju s cepivom AstraZeneca. Seznani tudi z odločitvami EU 
držav, kako nadaljujejo s cepljenjem s cepivom AstraZeneca. 
 
Člani PSC predlagajo, da se presledek med odmerkoma cepiva AstraZeneca popravi na 12 tednov (do sedaj 9-12 tednov), sicer pa menijo, da se priporočila za cepljenje s 
cepivom AZ (glede na poročane zelo redke NU v nekaterih EU državah) ne spreminjajo. 
 
Poleg tega člani PSC potrjujejo stališče, da potrdila izbranih osebnih zdravnikov in specialistov o tem, da mora biti oseba cepljena z drugim cepivom, kot je zanjo predvideno, 
nimajo veljave in da se cepljenje izvaja v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja. 
 

Ad 2. Starostna omejitev pri cepljenju s cepivom AstraZeneca 
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Člani PSC ponovno razpravljajo glede starostne meje za cepivo AstraZeneca. Zaenkrat ne spreminjajo stališča glede starostne omejitve pri cepljenju s cepivom AstraZeneca. 
Ker nekateri zdravniki ne želijo izvajati cepljenja starejših s tem cepivom, saj mislijo, da je to kontraindicirano, člani PSC menijo, da je potrebno ponovno poudariti, da se lahko 
cepijo s tem cepivom tudi starejši posamezniki (kot je že veljalo do sedaj), ki želijo cepljenje opraviti čim prej. 

Ad 3. Letak z informacijami o neželenih učinkih po cepljenju proti covid-19 
 
Predstavnica NIJZ seznani člane PSC z vsebino letaka »Obvestilo za osebe cepljene proti covid-19«.  
Obvestilo prejmejo vse osebe, ki so cepljene proti covid-19, letak je bil že posredovan na teren izvajalcem cepljenja. 
 

Ad 4. Določitev MKB diagnoz za kronične bolezni, ki zahtevajo prednostno cepljenje 
 
Predstavnica NIJZ ponovno predstavi potrebe Ministrstva za zdravje, ki pripravlja IT rešitev za naročanje na cepljenje proti covid-19. Pozvali so, da potrebujejo seznam MKB 
diagnoz za kronične bolnike. 
Mnenje članov PSC ostaja enako, da MKB diagnoze niso primerne za razvrščanje bolnikov v prioritetne skupine. 
 

Ad 5. Cepljenje prebolevnikov v DSO in drugih starostnikov – kdaj in shema cepljenja (1 ali 2 odm)? 
 
Predstavnica NIJZ predstavi trenutne izsledke študij glede cepljenja prebolevnikov covid-19 z enim odmerkom cepiva proti covid-19.  
 
Člani PSC menijo, da v tem trenutku sprememba priporočil glede cepljenja prebolevnikov ni smiselna, saj še ni dovolj raziskav/dokazov glede cepljenja prebolevnikov z enim 
odmerkom cepiv, ki se po navodilih proizvajalcev dajejo v dveh odmerkih. Zaenkrat tudi še ni najti takih priporočil v drugih EU državah ali drugod. V prihodnje se priporočila 
lahko posodabljajo v skladu z novimi spoznanji, do tedaj pa se še naprej cepi z dvema odmerkoma, kot je navedeno v trenutnih priporočilih in navodilih proizvajalcev. Pri 
spreminjanju priporočil se lahko pojavi tudi problem dokazovanja cepilnega statusa za npr. »cepilni potni list«. 
 

Ad 6. Testiranje in karantena pri cepljenih osebah 
 
Člani PSC menijo, da zaenkrat ostaja navodilo glede testiranja in karantene pri cepljenih osebah nespremenjeno.  
 

Ad 7. Razno 
 
Cepivo proti gripi s povečano količino antigena (“high dose”), predstavitev mnenja RSK JZ 
Predstavnica NIJZ predstavi sklep RSK za Javno zdravje. Mnenje članov PSC ostaja nespremenjeno, predlagajo, da se odločitev glede cepljenja s cepivom proti gripi s 
povečano količino antigena odloži na naslednje leto, ko bo na voljo več podatkov ter izkušenj drugih držav.  
 
Cepljenje posebej ranljivih kroničnih bolnikov v bolnišnicah 
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Glede na navedbo v strategiji cepljenja, je v skladu z mnenjem stroke možno v cepilnih centrih – bolnišnicah (poleg tam zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev) 
cepiti tudi paciente (posebej ranljive kronične bolnike), ki so vodeni v njihovi ustanovi ali tam hospitalizirani. Člani PSC se strinjajo, da se obvesti bolnišnice, da lahko 
naročijo cepivo za cepljenje svojih pacientov, ob tem je treba poudariti naj paciente opozorijo, da v kolikor so bili predhodno prijavljeni za cepljenje v drugem cepilnem 
centru, naj se tam odjavijo, če bodo cepljenje opravili v bolnišnici. 
 
Opredelitev PSC glede prednostnih skupin 
Predstavnica NIJZ seznani s pobudo Državnega sveta glede prednostnega cepljenja dela kulturnega in športnega sektorja. Člani PSC menijo, da se jih eventualno lahko uvrsti 
v prednostno skupino nujnih služb, torej v skupino, ki bo prednostno cepljena za kroničnimi bolniki in osebami starimi 60 let in več. 
 
Člani PSC tudi zavzamejo stališče naj prioritete znotraj nujnih služb določijo odločevalci/država, PSC lahko poda mnenje le glede prednosti posameznih starostnih skupin ter 
skupin kroničnih in posebej ranljivih bolnikov oz. skupin s  tveganjem za težji potek covid-19. 
 
Stališče glede priznavanja cepljenja, opravljenega izven EU 
Člani PSC menijo, da se prizna tudi cepljenje, opravljeno izven EU, z nekaterimi cepivi, ki niso odobrena s strani EMA (trenutno Sinovac, Sputnik V). Cepljenje proti covid-19, 
ki je bilo opravljeno izven Slovenije, mora biti zabeleženo na ustreznem/uradnem dokumentu, ki vsebuje podatke o cepljeni osebi, vrsti cepiva in državi cepljenja. 
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