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KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 16.03.2022 ob 14:00  

NAMEN SESTANKA sestanek Posvetovalne skupine za cepljenje (PSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTAR/SKLEP 

Ad 2. Predstavitev novega konjugiranega cepiva proti pnevmokoknim okužbam 
 
Predstavniki podjetja Pfizer predstavijo novo konjugirano cepivo proti pnevmokoknim okužbam. 
 

Ad 3. Program cepljenja proti pnevmokoknim okužbam 
 
Predstavnica NIJZ predstavi podatke o krožečih serotipih pnevmokoknih okužb v Sloveniji in možna merila za izbiro cepiva proti pnevmokoknim okužbam za program 
cepljenja otrok. 
 
Predstavnica NIJZ seznani, da je potrebno pravočasno pripraviti javno naročilo za nakup cepiva, ker veljavna pogodba poteče konec leta 2022. 
 
Člani PSC predlagajo, da se pripravi javno naročilo za nakup cepiva za 2 leti.  
Ker je glede na dostopne podatke pokritost krožečih sevov z 10-valentnim cepivom premajhna, predlagajo, da je zahtevano najmanj 13-valentno cepivo. 

AGENDA 

1. Pregled sklepov preteklih sestankov 

2. Predstavitev novega konjugiranega cepiva proti pnevmokoknim okužbam 

3. Program cepljenja proti pnevmokoknim okužbam 

4. Četrti odmerek – drugi poživitveni odmerek 

5. Priporočila glede cepljenja otrok 

6. Razno 

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV (prejšnjega sestanka) 

Ad. 1 Sklepi so izvedeni oziroma so v teku. 
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Ad 4. Četrti odmerek – drugi poživitveni odmerek 
 
Člani PSC predlagajo, da se cepljenje proti covid-19 s 4.odmerkom priporoča vsem osebam z oslabljeno imunostjo, ki so do sedaj prejele tri odmerke cepiva. Cepljenje se 
opravi 3-6 mesecev po prejetju tretjega odmerka. 
 
Osebe, ki so bile bazično cepljene s cepivom Janssen, se lahko na lastno željo cepijo tudi z drugim poživitvenim (torej 3.) odmerkoma mRNA cepiva, vendar ob podpisu 
izjave, saj taka uporaba cepiva pri nas ni priporočena (je pa priporočena v nekaterih drugih državah). 
 

Ad 5. Priporočila glede cepljenja otrok 
 
Predstavnica NIJZ predstavi prakso tujih držav glede uporabe cepiva Spikevax pri otrocih in mladostnikih. 
 
Člani PSC predlagajo, da se priporočila glede cepljenja s cepivom Spikevax ne spreminjajo. Uporaba cepiva Spikvax se še vedno priporoča za cepljenje oseb starejših od 30 
let, možno pa je cepljenje tudi mlajših oseb v skladu z odobreno uporabo cepiva. 
 

Ad 6. Razno 
 
Predstavnica NIJZ seznani člane PSC, da bo potrebno posodobiti obrazce in postopek glede podpisovanja izjave o konfliktu interesov za člane PSC. 
 
Članica PSC predstavi osnutek priporočil za cepljenje beguncev proti tuberkulozi, ki so jih oblikovali v sodelovanju s pediatri.  
Člani PSC predlagajo, da se določi zgornja starostna meja otrok, ki morajo biti cepljeni proti tuberkulozi. 
 
Predstavnica NIJZ seznani s potrebnimi spremembami v Navodilih za izvajanje Programa cepljenja za leto 2022, glede besedila za cepljenje otrok proti tuberkulozi in besedila 
za cepljenje zaposlenih proti covid-19. 
Člani PSC se strinjajo s predlaganimi spremembami glede cepljenja zaposlenih proti covid-19 in podpirajo dikcijo, da se cepljenje proti covid-19 opravi predvsem pri 
zaposlenih v zdravstvenih in socialnih ustanovah ter pri drugih zaposlenih, ki so pri svojem delu lahko izpostavljeni okužbi z virusom SARS CoV-2 ali jo pri svojem delu lahko 
prenesejo na druge osebe.  
 
Predstavnica NIJZ seznani z zaprosili MZ, da člani PSC podajo stališče glede potrebnih zalog cepiva proti covid-19 do konca leta 2022 in donacij teh cepiv. 
Predstavnica NIJZ predstavi trenutne in predvidene zaloge cepiv proti covid-19. 
 
Člani PSC se strinjajo z oceno NIJZ, da bi MZ do konca leta 2022 moral zagotavljati količino cepiv za cepljenje do 60% populacije z enim odmerkom (cca 1.200.000 
odmerkov). Za cepljenje otrok starih od 5 od 11 let ostajajo pri oceni, ki so jo že enkrat podali, da je potrebno zagotoviti količino cepiv za cepljenje do 20% te populacije 
(cca 60.000 odmerkov). 
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Sicer pa člani PSC menijo, da niso pravi naslov za zaprosila vezana na dinamiko dobav, potreb po cepivu proti covid-19 po kvartalih, odpovedih dobav oz. preusmeritev v 
donacije in svetujejo, da MZ upošteva mnenja NIJZ, ki so bila že večkrat posredovana na MZ. 
 
Prestavnica NIJZ seznani z zaprosilom MZ, da člani PSC podajo stališče glede cepljenja beguncev in jih seznani s predlagano vsebino priporočil glede cepljenja beguncev. 
 
Člani PSC predlagajo, da se priporočila oblikujejo tako, da se omogoči cepljenje predšolskih in šolskih otrok - beguncev v skladu z nacionalnim Programom cepljenja 
(upošteva se tudi priporočila za zamudnike). Cepljenje odrasilh se izvede ob indikaciji.  
Člani PSC se tudi strinjajo, da se glede priznavanja opravljenih cepljenj, poleg ustreznega pisnega dokazila o cepljenju, lahko prizna tudi »zanesljiv ustni podatek o 
opravljenem cepljenju«, zato se priporočilom doda tudi ukrajinski program cepljenja. 
Predlagajo, da se v priporočila za cepljenje beguncev, doda tudi priporočila glede cepljenja proti tuberkulozi, ki jih oblikujejo pediatri v sodelovanju s članico PSC. Pri 
priporočenih cepljenjih za otroke se poleg cepljenja proti covid-19, doda tudi cepljenje majhih otrok proti gripi v skladu s programom cepljenja. 
 

 

ZAKLJUČEK SESTANKA 17:30 

 

 


