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KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 4. 10. 2022 ob 15:00 uri LOKACIJA  Zoom 

NAMEN SESTANKA 11. seja Posvetovalne skupine (PS) za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2 

PRISOTNI 1 M. Fafangel, A. Trop Skaza, M. Vrdelja, A. Kukec, J. Žibert, A. Ihan, T. Lejko Zupanc, R. Pribaković Brinovec, V. Tomič,  
D. Podjed, I. Eržen, A. Urh, T. Bertole  

ODSOTNI M. Grgič Vitek  

 

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 opravila razpravo o prioritetnih delovnih nalogah posameznih delovnih paketov. 
 
Znotraj DP3 so po poročanju vodje delovnega paketa imeli razpravo glede trajanja izolacije.  Sprejet je bil naslednji sklep:  
 
SKLEP 2.1: Glede na spremenjeno epidemiološko situacijo v državi, potrebna ponovna proučitev in dodatna širša razprava o mnenju DP3 glede spreminjanja trajanja 
izolacije, ki jo bo DP3 opravila na naslednjem sestanku.  
 
 
Vodja DP9 – dolgi covid-19 in duševno zdravje - je PS obsežno seznanil z delovnimi aktivnostmi znotraj DP9. 
 

                                                           
1 I Za zapis večjega št. udeležencev uporabi OB Lista prisotnih 
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Delovna skupina 9: Dolgi covid-19 in duševno zdravje  
 
Cilji DS9:  
1. Oceniti razširjenost in značilnosti dolgega covida-19,  
2. Oceniti vpliv covida-19 na duševno zdravje (v povezavi z dolgim covidom-19 in neodvisno od njega),  
3. Izdelati metodološki okvir za spremljanje dolgega covida-19 v zbirkah podatkov NIJZ,  
4. Raziskati značilnosti dolgega covida-19 pri predhodno hospitaliziranih pacientih,  
5. Izdelati predlog obravnave oseb z dolgim covidom-19 na različnih ravneh zdravstvenega varstva.  
 
V obdobju do konca 2022 so aktivnosti DS9 usmerjene v ugotavljanje razširjenosti in epidemiološke raziskave dolgega covid-19 ter ugotavljanje potreb oseb z dolgim 
covid-19 in izvajalcev zdravstvene dejavnosti. V obdobju od 1.1.2023 naprej bo poudarek na pripravi ukrepov in predlogov za obravnavo oseb z dolgim covidom-19.  
 
Aktivnosti DS9:  

- Raziskava SI-PANDA (spletna anketna raziskava o vplivu pandemije na življenje): raziskava je v teku, prvo poročilo v 20. valu raziskave pričakujemo predvidoma 
15. 10. 2022. V raziskavi med drugim sprašujemo anketirance o simptomih dolgega covida-19 in njihovem trajanju.  

- Presečna epidemiološka raziskava o pojavnosti in značilnostih dolgega covida-19 pri osebah, ki so bile okužene s SARS-CoV 2. Priprava metodologije do konca 
oktobra 2022.  

- Klinična raziskava med osebami z dolgim covidom-19, ki so v obravnavi v ambulanti za dolgi covid-19 na Infekcijski kliniki UKC Ljubljana. V pridobivanju soglasja 
Komisije za medicinsko etiko.  

- Analiza bolniškega staleža pri osebah z dolgim covidom-19. Priprava metodologije do konca oktobra 2022.  
- Metodološki dokument za spremljanje dolgega covida-19 v zbirkah podatkov NIJZ. Prvi osnutek je bil pripravljen 5. 9. 2022, trenutno v obravnavi v DS9.  

 
Obravnava oseb z dolgim covidom-19:  

- Rehabilitacijo oseb po prebolelem covidu-19 izvaja Univerzitetni inštitut za rehabilitacijo Soča in nekatera naravna zdravilišča.  
- Od novembra 2021 je osebam po prebolelem covidu-19 (tudi z dolgim covidom-19) na voljo obravnava v centrih za krepitev zdravja in zdravstveno vzgojnih 

centrih v zdravstvenih domovih, usmerjena prehransko podporo, krepitev telesne zmogljivosti, krepitev duševnega zdravja in opuščanje kajenja. Obravnava 
temelji na modelu, ki so ga razvili v Centru za krepitev zdravja Maribor in Centru za krepitev zdravja Nova Gorica.  

 
DS9 predlaga tudi vzpostavitev subspecialističnih timov za rehabilitacijo oseb z dolgim covidom-19 v UKC Ljubljana in UKC Maribor.  
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3) VPRAŠANJA ZA POSVETOVALNO SKUPINO 

                V času od 10. seje PS ni prejela dodatnih vprašanj.                  
     

        4)    RAZNO 

               Prihodnji sestanek posvetovalne skupine bo predvidoma v torek, 18. 10. 2022, ob 14:00 uri. 

 
      

ZAKLJUČEK SESTANKA            ob 17:00 uri 

         


