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KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 31.08.2021 ob 13:00  

NAMEN SESTANKA sestanek Posvetovalne skupine za cepljenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTAR/SKLEP 

Ad 2. Cepljenje proti covid-19 s 3. odmerkom 
 
Predstavnica NIJZ predstavi ključna sporočila ECDC dokumenta glede cepljenja proti covid-19 s tretjim odmerkom (poživitveni/dodatni odmerki) in trenutna priporočila 
nekaterih držav glede tega. 
 
Člani PSC razpravljajo o uporabi 3. odmerka cepiv proti covid-19 v Sloveniji.  
Sklep: 
Člani PSC priporočajo uporabo tretjega odmerka (poleg težko imunsko oslabljenim, katerim se tretji odmerek priporoča kot dodatni odmerek osnovne sheme, ker je pri 
njih odziv na osnovno cepljenje slabši):  

- Stanovalcem DSO 
- Starim 70 let in več in posebej ranljivim kroničnim bolnikom ne glede na starost 

S tretjim/poživitvenim odmerkom se lahko cepijo tudi vsi ostali, če tako želijo, čeprav zaenkrat ni dokazov o potrebi po tretjem odmerku pri drugih skupinah. 
Za tretji odmerek se uporabi mRNA cepivo.  

AGENDA 

1. Pregled sklepov preteklih sestankov 

2. Cepljenje proti covid-19 s 3. odmerkom 

3. Cepljenje v lekarnah 

4. Seznam cepiv proti covid-19 za priznavanje 

5. Cepljenje nosečnic 

6. Cepljenje otrok in mladostnikov – stališče Evropskega združenja za pediatrijo 

7. Neželeni učinki po cepljenju proti covid-19 

9. Razno 

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV (prejšnjega sestanka) 

Ad. 1 Sklepi so izvedeni oziroma so v teku. 
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Priporočen presledek med osnovnim cepljenjem in tretjim/poživitvenim odmerkom je vsaj 6 mesecev.  

Ad 3. Cepljenje v lekarnah 
 
Predstavljena je bila pobuda Lekarniške zbornice Slovenije za cepljenje v lekarnah proti gripi s strani magistrov farmacije. Člani PSC svetujejo, da se vprašanje glede možnosti 
cepljenja v lekarnah s strani farmacevtov naslovi na Odbor za strokovna medicinska vprašanja na Zdravniško zbornico. 

Ad 4. Seznam cepiv proti covid-19 za priznavanje 
 
Predstavnica NIJZ člane PSC seznani, da se na CNB redno spremlja seznam cepiv, ki ga pripravlja WHO. 

Ad 5. Cepljenje nosečnic 
 
Točka prestavljena na naslednji sestanek. 

Ad 6. Cepljenje otrok in mladostnikov – stališče Evropskega združenja za pediatrijo 
 
Članica PSC seznani s stališčem Evropskega združenja za pediatrijo glede cepljenja otrok proti covid-19. 
 
Člani PSC podpirajo stališče, da je cepljenje proti covid-19 priporočeno za vse otroke, stare 12 let in več, prav tako pa je ob pričetku šolskega leta še posebej potrebno 
poudariti pomen cepljenja staršev in starih staršev šoloobveznih otrok ter šolnikov. 

Ad 7. Neželeni učinki po cepljenju proti covid-19 
 
Predstavnica NIJZ seznani z zbranimi prijavami NU po cepljenju proti covid-19 v obdobju 29.12.2020-29.8.2021. 

Ad 8. Razno 
 
Glede cepljenja po preboleli okužbi se otroke obravnava enako kot odrasle. 
 
Člani PSC predlagajo da se v ustreznem Odloku dopolni, kdaj se vzpostavi zaščita pred boleznijo po posameznih cepivih (7 dni po drugem odmerku cepiva Comirnaty in 14 
dni po ostalih cepivih), kot je navedeno v SmPC cepiv. 

 

ZAKLJUČEK SESTANKA 15:00 

 

 


