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KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 10. 01. 2022 ob 14:00 uri LOKACIJA  Zoom 

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

PRISOTNI 1 M. Fafangel, A. Trop Skaza, M. Grgič Vitek, J. Žibert, D. Podjed, A. Ihan, R. Pribaković Brinovec, M. Vrdelja, T. Lejko Zupanc, V. 
Tomič, I. Veninšek Perpar, A. Galičič, T. Bertole, A. Urh, Nadja D. Cirar 

ODSOTNI A. Kukec 

 

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.  
 
Posvetovalna skupina se je seznanila z obvestilom Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) z dne, 09. 01. 2023, da so v okviru izvajanja analiz 
odpadnih vod (v sklopu vzpostavljanja sistema spremljanja povzročiteljev nalezljivih bolezni v odpadnih vodah), zaznali mutacije, ki so značilne za podrazličico XBB 
SARS-CoV-2. Mutacijo so prvič v nizkem deležu zaznali v 49. tednu 2022 (vzorčenje 4. 12. in 5. 12. 2022). Tudi z zadnjo analizo, ki se nanaša na 52. teden, so dokazali 
mutacije, ki nakazujejo kroženje podrazličice XBB.1.5 v populaciji. Dokazali so jo v treh čistilnih napravah. 
 
Sledila je razprava med člani. Posvetovalna skupina pojav podrazličice XBB SARS-CoV-2 razume v kontekstu dobrega sistema spremljanja različic SARS-CoV-2 v 
Sloveniji ter dogajanja v svetu in v Evropski Uniji. Zaradi trenutnega poznavanja značilnosti različice virusa XBB.1.5 in ravni imunosti slovenskega prebivalstva za 
zdaj dodatni ukrepi naj ne bi bili potrebni, pri čemer cepljenje proti covidu-19 ostaja ključni ukrep za preprečevanje težjega poteka bolezni. Situacijo, vezano na 
XBB.1.5 SARS-CoV-2, bomo pozorno spremljali. 

 

2) PRIORITETNE NALOGE PO POSAMEZNIH DELOVNIH PAKETIH 
Posvetovalna skupina je razpravljala o aktualnostih posameznih delovnih paketov. 

                                                           
1 I Za zapis večjega št. udeležencev uporabi OB Lista prisotnih 
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Članica DP3 je poročala, da so smernice klinične obravnave za bolnike s covidom-19 v zaključni fazi. 

 

3) VPRAŠANJA ZA POSVETOVALNO SKUPINO 
Posvetovalna skupina v času od svoje 16. seje ni prejela vprašanj oz. pozivov za pripravo strokovnih mnenj s strani pristojnih institucij, organov in služb. 

 

4) RAZNO 
Posvetovalna skupina je razpravljala o predlogih in usmeritvah za dolgoročno vzdržnost pripravljenosti in odzivanja na okužbe z virusom SARS-CoV-2 v Sloveniji. 
 
Prihodnja seja PS bo predvidoma v torek, 24. 01. 2023, ob 14:00 uri. 

 
 ZAKLJUČEK SESTANKA            ob 15:35 uri 

 


