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KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 6. 12. 2022 ob 14:00 uri LOKACIJA  Zoom 

NAMEN SESTANKA 16. seja Posvetovalne skupine (PS) za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2 

PRISOTNI 1 A. Trop Skaza, M. Grgič Vitek, J. Žibert, D. Podjed, A. Kukec, A. Ihan, R. Pribaković Brinovec, M. Logar, A. Galičič, T. Bertole, A. 
Urh, Nadja D. Cirar 

ODSOTNI M. Fafangel, M. Vrdelja, T. Lejko Zupanc, V. Tomič 

 

AGENDA 

1. Aktualna epidemiološka situacija covid–19 in projekcija / trendi okužb 

2. Prioritetne naloge po posameznih delovnih paketih 

3.  Vprašanja za Posvetovalno skupino 

4.  Razno 

 

 

KOMENTAR/SKLEP 

1) PREDSTAVITEV EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE COVID - 19 
Predstavljena je bila aktualna epidemiološka situacija v Sloveniji in svetu ter pričakovani scenariji v sklopu modeliranja. Sledila je razprava med člani.      

 

2) PRIORITETNE NALOGE PO POSAMEZNIH DELOVNIH PAKETIH 
Posvetovalna skupina je razpravljala o aktualnostih posameznih delovnih paketov. 
 
Članica DP3 je poročala, da so smernice klinične obravnave za bolnike s covidom-19 v zadnji fazi usklajevanja. Zaradi prepoznane redkejše uporabe paxlovida za 
zdravljenje covida-19 na primarni ravni zdravstvenega varstva, bodo infektologi zdravnike ponovno seznanili s pomenom/smiselnostjo uporabe zdravila paxlovid 
za zdravljenje covida-19 v skladu z indikacijami.  
 
Vodja DP7 je poročal, da je bilo odposlanih 10.000 nalepk glede uporabe mask v zaprtih prostorih, predvsem v organizacije/institucije, kjer je uporaba mask nujna. 
Maske so bile  dostavljene tudi v določene institucije, kjer je njihova uporaba priporočljiva.  Članica DP0 je poročala, da NIJZ v sodelovanju z DP7 nadaljuje izvajanje 
ciljano usmerjenih promocijskih aktivnosti ozaveščanje o preventivi pred okužbami dihal.  
 

                                                           
1 I Za zapis večjega št. udeležencev uporabi OB Lista prisotnih 
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Namestnik vodje DP0 je poročal, da so prejeli vabilo na EU-US Conference on Long COVID v organizaciji Evropske komisije, ki se ga bodo udeležili člani DP9; vabilo 
bo poslano tudi vsem članom Posvetovalne skupine. 
 

3) VPRAŠANJA ZA POSVETOVALNO SKUPINO 
PS v času od svoje 15. seje ni prejela vprašanj oz. pozivov za pripravo strokovnih mnenj s strani pristojnih institucij, organov in služb. 

 

4) RAZNO 
Sprejet je bil: 
SKLEP 4.1: Posvetovalna skupina je sprejela Poslovnik dela delovne skupine za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2 in delovnih paketov za spremljanje gibanja 
virusa SARS-CoV-2 na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, verzija 4. 
 

               Prihodnja seja PS bo predvidoma v torek, 20. 12. 2022, ob 14:00 uri. 

 
 ZAKLJUČEK SESTANKA            ob 14:55 uri 

 


