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Zdravstveni domovi
Bolnišnice
Izvajalci zdravstvene dejavnosti – koncesionarji in zasebniki
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Cepljenje proti virusu SARS-CoV-2 v cepilnih centrih

Spoštovani,
prvo dobavo cepiva proti virusu SARS-CoV-2 smo v Sloveniji prejeli 26.12.2020 in naslednji dan
pričeli s cepljenjem. V skladu z Nacionalno strategijo cepljenja1 je bila sprejeta odločitev, da se
takoj po cepljenju oskrbovancev in zaposlenih v DSO ter zdravstvenih delavcev v bolnišnicah,
Zdravstvenih domovih in koncesionarjih, nadaljnji odmerki cepiva namenijo starejšim (60 let in
več), ki bi se cepili postopoma glede na dostopnost cepiva, najprej stari 80 let in več, nato stari
70 let in več in nato 60 let in več, še nadalje kronični bolniki, ki imajo večje tveganje za težji
potek bolezni in nato zaposleni v kritični infrastrukturi (zaposleni v vzgoji in izobraževanju, v
transportu, trgovini...).
Prvi prejeti odmerki so bili, poleg oskrbovancem in zaposlenim v DSO, namenjeni tudi najbolj
izpostavljenim in ogroženim zdravstvenim delavcem v bolnišnicah in zdravstvenih domovih.
Tekom cepljenja smo prejeli številne povratne informacije, da je cepljenje, kljub zahtevni logistiki
in prazničnemu času, potekalo tekoče in brez zapletov. Zato bi se vsakemu izmed vas želeli
zahvaliti za vse napore v zvezi s tem. Izkušnje iz prve faze cepljenja bodo nedvomno prispevale
k temu, da v prihodnje sistem cepljenja izboljšamo in cepljenja izpeljemo še bolj tekoče.
Razdeljevanje cepiva in cepljenje v tednu od 4.1. do 8.1.2021:
Zdravstveni domovi in bolnišnice ste bili v ta namen z dopisi Ministrstva za zdravje že pozvani,
da pričnete z zbiranjem naročil za cepljenje svojih zaposlenih (zdravstvenih delavcev in
sodelavcev), vključno s koncesionarji in zasebniki na vašem območju ter varovanci in
zaposlenimi v DSO-jih. Zaradi specifičnosti cepiva in omejenih količin, se bodo cepljenja s
cepivom proizvajalcev Pfizer/BioNTech izvajala izključno v cepilnih centrih, to je v zdravstvenih
domovih in v bolnišnicah.
V ta namen se koncesionarji in zasebniki povežite z lokalnim zdravstvenim domom in se
dogovorite za količino cepiva ter izvedbo cepljenja zase in za svoje zaposlene.
1

https://www.gov.si/assets/vlada/Koronavirus-zbirno-infografike-vlada/Cepljenje/Nacionalnastrategija-cepljenja-proti-COVID-19.doc
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Razdeljevanje cepiva in cepljenje v tednu od 11.1. do 15.1.2021:
Zaradi dodatno izraženega interesa za cepljenje med zdravstvenimi delavci in sodelavci, bo
delež dobave v tem tednu namenjen njim (tudi zaposlenim v zobozdravstveni in lekarniški
dejavnosti ter zaposlenimi v DSO-jih). Preostali odmerki (cca 10.000 – 12.000) bodo namenjeni
starejšim od 80 let.
Zaradi specifičnosti in omejenih količin cepiva, se bodo cepljenja s cepivom proizvajalcev
Pfizer/BioNTech izvajala izključno v cepilnih centrih, to je v zdravstvenih domovih in bolnišnicah.
O organizaciji in načinu cepljenja s cepivom drugih proizvajalcev, ki naj bi ga v prihodnje dobila
Slovenija, boste obveščeni naknadno.
Izvajalce zdravstvene dejavnosti (ambulante družinske medicine v ZD in pri koncesionarjih)
pozivamo, da k cepljenju povabijo svoje opredeljene paciente, starejše od 80 let in pripravijo
seznam teh oseb. Zaradi omejene količine cepiva, ki je na voljo, bo za vsako ambulanto
družinske medicine namenjenih cca 10 odmerkov (za 10 oseb, starejših od 80 let). V primeru,
da med starejšimi od 80 let ne bo dovolj interesa, se na seznam lahko uvrsti tudi osebe, ki so
starejše od 70 let.
Koncesionarji posredujete seznam teh oseb zdravstvenemu domu, s katerim se dogovorite
glede izvedbe cepljenja.
V oblikovanje cepilnih ekip, ki bodo izvajale cepljenje v cepilnih centrih, naj se enakovredno
vključijo tudi koncesionarji in zasebniki.
Zaradi spremljanja precepljenosti je potrebno cepljenje evidentirati v elektronski obliki na enak
način, kot ostala cepljenja. Izvajalec cepljenja, za potrebe spremljanja varnosti cepiv, NIJZ-ju
poroča tudi o vseh neželenih učinkih, ki bi se morebiti pojavili po cepljenju.
Cepiva, ki jih bomo prejeli od 18.1.2021 do 1.2.2021, bodo v veliki večini namenjena cepljenju z
drugim odmerkom. Cepilni center bo za cepljenje z drugim odmerkom prejel enako količino
cepiva, kot jo je porabil za prve odmerke. V primeru, da teh cepiv za drugi odmerek, zaradi
različnih vzrokov, ne boste mogli porabiti (npr. bolezen osebe, ki bi se morala cepiti, oseba ne
pride na načrtovano cepljenje…), se jih lahko porabi za cepljenje oseb s prvim odmerkom (t.j.
za starejše od 80 let, starejše od 70 let…).
Način naročanja cepiva in sporočanje potreb:
Cepivo proti Covid-19 naročajo izključno zdravstveni domovi in bolnišnice preko portala z-vem
na povezavi:
https://zvem.ezdrav.si/limesurvey/index.php/689258/lang-sl
V naročilo zajamejo količino cepiva, ki jo potrebujejo za svoje zaposlene zdravstvene delavce in
sodelavce ter količino cepiva za koncesionarje in zasebnike iz območja, ki ga pokrivajo.
Sprejem naročil poteka od ponedeljka od 8:00 ure do četrtka do 15:00 ure, za dostavo v
naslednjem tednu. Za dostavo cepiva v tednu od 11.1.2021 do 15.1.2021 je potrebno sporočiti
potrebe za cepljenje zdravstvenih delavcev (za svoje zaposlene in zdravstvene delavce
območja, ki ga pokrivate) do četrtka 7.1.2021 do 15:00 ure.
V kolikor ste že na kakšen drug način sporočili svoje dodatne potrebe prosimo, da jih ponovno
sporočite preko zgoraj posredovane povezave.
Zdravstvenemu domu, kot cepilnemu centru, bo v tednu od 11.1. do 15.1.2021 predvidoma
dostavljenih tudi cca 10 odmerkov cepiva za vsako ambulanto družinske medicine (za ZD in
koncesionarje), in sicer za cepljenje desetih oseb, starejših od 80 let.
Ko bo na vrsti druga prioritetna skupina za cepljenje (npr. starejši od 70 let, kronični bolniki…),
vas bo NIJZ pravočasno obvestil, za katero skupino je potrebno posredovati tedensko naročilo.
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Povračilo stroškov cepljenja:
Stroške cepiva in cepilnega pribora, priprave cepiva in cepljenja krije državni proračun in bodo v
celoti povrnjeni le tistim izvajalcem, ki bodo cepljenja evidentirali v elektronski obliki, kar je
opredeljeno tudi v pravkar sprejetem Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi
posledic drugega vala epidemije covid-19 - PKP7.
Cena opravljenega cepljenja je določena v višini 14 eur. O podrobnejšem načinu evidentiranja
in vlaganja zahtevkov boste obveščeni s strani ZZZS, predvidoma najkasneje do začetka
naslednjega tedna.
Druge informacije:
V Sloveniji pričakujemo tudi cepiva drugih proizvajalcev, vendar pa podrobnosti dobave še niso
znane. Takoj ko bodo ta cepiva prejela dovoljenje za promet in bo znana časovnica dobav, vas
bomo o tem in o spremembah izvajanja cepljenja nemudoma obvestili.

Za sodelovanje in pomoč pri premagovanju epidemije z novim koronavirusom SARS-CoV-2 se
vam najlepše zahvaljujemo.

S spoštovanjem,

mag. Marija MAGAJNE
DRŽAVNA SEKRETARKA
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