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KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 21.07.2022 ob 13:00  

NAMEN SESTANKA sestanek Posvetovalne skupine za cepljenje (PSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTAR/SKLEP 

Ad 2. Predstavitev novosti glede posodobljenih cepivi proti covid-19 
 
Predstavniki farmatcevtskega podjetja Pfizer/BionTech seznanijo člane PSC z novostmi glede posodobljenih cepiv proti covid-19. 
 

Ad 3. Cepljenje proti opičjim kozam 
 
Predstavnica NIJZ predstavi trenutna priporočila za cepljenje proti opičjim kozam v nekaterih drugih državah in predlog priporočil za Slovenijo.  
 
Člani PSC se strinjajo z okvirnimi priporočili, dopolniti je potrebno kdo so osebe z največjim tveganjem za bolezen, preveriti kako je s cepljenjem otrok, ki so v kontaktu z 
okuženo osebo. 
Potreben je dogovor kje bodo cepili proti opičjim kozam, NIJZ kontaktira Infekcijsko kliniko. 
Člani PSC opozorijo na potrebno komunikacijo z nevladnimi organizacijami, ambulantami za SPO. 
Končna priporočila so še v pripravi, sprejeta bodo predvidoma na naslednjem sestanku PSC. 
 

AGENDA 

1. Pregled sklepov preteklih sestankov 

2. Predstavitev novosti glede posodobljenih cepiv proti covid-19 

3. Cepljenje proti opičjim kozam 

4. Cepljenje srednješolcev proti tetanusu 

5. Pregled neželenih učinkov po cepivu Janssen 

6. Razno 

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV (prejšnjega sestanka) 

Ad. 1 Sklepi so izvedeni oziroma so v teku. 
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Predstavnica NIJZ povzame, da je za postopek vnosa neregistriranega cepiva potrebno pridobiti dovoljenja za vnos cepiva (dovoljenje izda JAZMP) in izvesti posebno kontrolo 
kakovosti (kontrolo izvede NLZOH). Trenutno poteka poizvedovanje in preverjanje ali je ustrezna dokumentacija na voljo ter pridobivanje dokumentacije, ki je potrebna za 
vnos in sprostitev cepiva v Sloveniji. 

Ad 4. Cepljenje srednješolcev proti tetanusu 
 
Predstavnica NIJZ seznani z dejstvom, da v bodoče v državi ne bomo več imeli na voljo monovalentnega cepiva proti tetanusu. Tudi kombinirano cepivo proti davici in 
tetanusu nima dovoljenja za promet, s posebnim dovoljenje JAZMP ga lahko uporabljamo, opozori pa, da tak status cepiva ni primeren za zagotavljanje cepiv iz obveznega 
programa. Cepivo DTP (Adacel, Boostrix) je registriran za poživitvene odmerke, praviloma se ga ne uporablja za osnovno cepljenje. 
 
Člani PSC se strinjajo, da se za program cepljenja za leto 2023, namesto cepiva proti tetanusu, za izvajanje tega cepljenja pri dijakih/mladostnikih predlaga registrirano 
cepivo proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju. 
 
Predstavnik primarnih pediatrov zaprosi, da bi na enem izmed naslednjih sestankov PSC razpravljali o zamenjavi 3-valentega cepiva (DTP) s 4-valentnim (DTP-Polio) v 
programu cepljenja za učence dijake in študente, saj bo (ko bodo obvezniki cepljeni s 6-valentnim cepivom vstopili v šolo) sicer Slovenija v prihodnosti imela v programu za 
cepljenje proti otroški paralizi le 3 odmerke cepiva. 
 
Člani PSC se strinjajo, da bi bilo po zamenjavi cepiva smiselno cepljenja proti tetanusu (tudi proti davici in oslovskemu kašlju) namesto v 3.letniku opraviti v 1.letniku srednje 
šole, saj bi na ta način zajeli večje število dijakov in dijakinj, ki obiskujejo srednje šole. 
 

Ad 5. Pregled neželenih učinkov po cepivu Janssen 
 
Predstavnica NIJZ seznani z vsebino dopisa, ki je bil posredovan na MZ in JAZMP. 
 
Člani PSC predlagajo, da bi JAZMP z vsebino dopisa seznani tudi agencijo EMA in proizvajalca cepiva, hkrati pa prosijo tudi za povratno informacijo v zvezi s to zadevo. 

 
Ad 6. Razno 
 
Člani PSC predlagajo, da se v prihodnje na dnevni red ponovno uvrsti točka Seznanitev s prijavljenimi NU po cepljenju. 
 
Predstavnica NIJZ seznani, da je cepivo Nuvaxovid registrian za uporabo za cepljenje oseb od 12 let naprej. V skladu s tem bodo posodobljena priporočila za cepljenje proti 
covid-19. 
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V zvezi z zaprosilom Ministrstva za zdravje za predlog glede razporeditve mesečnih dobav naročenega cepiva proti Covid-19 (proizvajalca Pfizer) od septembra 2022 dalje, 
je NIJZ glede na razpravo in predlog članov PSC, da bi dobavo cepiva (obeh proizvajalcev mRNA cepiv) za september 2022 zmanjšali in jo prerazporedili na naslednje mesece 
v 2022, pripravil nov predlog razdelitve mesečnih dobav naročenega cepiva proti Covid-19.  
 

 

ZAKLJUČEK SESTANKA 15:00 

 

 


