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AGENDA
Cepljenje rakavih in imunsko okrnjenih bolnikov
Cepljenje oseb proti covid-19 pred pričetkom zdravljenja z biološkimi zdravili
Nabava cepiva proti sezonski gripi za sezono 2021/22 – količine tetravalentnega cepiva,
predstavitev mnenja RSK za JZ (pobuda za »high dose« cepivo)
Kronični bolniki – kriteriji za prednostno cepljenje proti covid-19 in kje se cepijo?
Prednostne skupine za cepljenje proti covid-19 (pogrebniki – umestitev med prioritetne
skupine, slepe osebe, oskrbovanci v dnevnem varstvu, zaposleni v VIZ)
Testiranje bolnikov, ki so sprejeti v bolnišnico (npr. 2x cepljeni, asimptomatski)?
Stališče glede priznavanja cepljenja opravljenega izven EU, potrdilo o cepljenju (kdo
lahko izda potrdilo, kaj velja za prehod meje)
Razno

KOMENTAR/SKLEP
Ad 1. Cepljenje rakavih in imunsko okrnjenih bolnikov
Člani PSC se strinjajo, da se skladno s strategijo cepljenja proti covid-19, lahko takoj cepijo rakavi in imunsko okrnjeni bolniki s cepivom AstraZeneca.
Ad 2. Cepljenje oseb proti covid-19 pred pričetkom zdravljenja z biološkimi zdravili
Člani PSC se strinjajo, da se skladno s strategijo cepljenja proti covid-19, lahko takoj cepijo osebe pred pričetkom zdravljenja z biološkimi zdravili s cepivom AstraZeneca.
SKLEP (ad1+ad2): Člani PSC se strinjajo, da se v skladu s strategijo posebej ranljivi kronični bolniki, stari 18-64 let (lahko tudi starejši, če želijo cepljenje čim prej opraviti),
prednostno cepijo s cepivom AstraZeneca. Interes za cepljenje naj podajo pri svojem izbranem osebnem zdravniku.
___________________
Priporočila za cepljenje proti covid-19 in navodila za uporabo posameznih cepiv v razmerah, ko so količine cepiv zelo omejene (pripravil NIJZ):
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_glede_cepljenja_proti_covid_marec_2021.pdf
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Ad 3. Nabava cepiva proti sezonski gripi za sezono 2021/22 – količine tetravalentnega cepiva, predstavitev mnenja RSK za JZ (pobuda za »high dose« cepivo)
Člani PSC predlagajo, da se za naslednjo sezono naroči 300.000 odmerkov (+ 100.000 odmerkov rezerve) cepiva proti gripi.
Menijo, da bi bilo smiselno, da se zaradi negotovosti, tudi naslednje leto omogoči brezplačno cepljenje proti gripi vsem prebivalcem RS in da se o končni odločitvi glede tega
čim hitreje obvesti izvajalce cepljenja.
Do naslednjega sestanka se pregleda literaturo glede uporabe »high dose« cepiva za cepljenje proti gripi.
Ad 4. Kronični bolniki – kriteriji za prednostno cepljenje proti covid-19 in kje se cepijo?

Predstavnica NIJZ predstavi prednostne skupine kroničnih bolnikov za cepljenje proti covid-19 iz drugih držav ter predlog NIJZ. Člani PSC predlog NIJZ (seznam kroničnih
bolnikov) dopolnijo. Končen seznam in besedilo za priporočila:
Poleg POSEBEJ RANLJIVIH KRONIČNIH BOLNIKOV (seznam dostopen na spletni strani NIJZ:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_glede_cepljenja_proti_covid_marec_2021.pdf)
v skupino KRONIČNIH BOLNIKOV spadajo tudi bolniki z naslednjimi boleznimi in stanji:
- bolniki, ki se zdravijo zaradi raka
- kronične bolezni pljuč (KOPB, zmerna do huda astma, emfizem, bronhitis, fibroza,…)
- kronične bolezni srca in ožilja (srčno popuščanje, koronarna bolezen, kardiomiopatija, arterijska hipertenzija na terapiji)
- kronična ledvična bolezen
- kronične bolezni jeter (ciroza jeter, kronični hepatitis,…)
- kronične nevrološke bolezni (možganska kap, TIA, cerebralna paraliza, multipla skleroza, epilepsija, demenca, Parkinsonova bolezen, živčno-mišična obolenja…)
- sladkorna bolezen
- psihiatrične bolezni (shizofrenija, bipolarna motnja, motnje v duševnem razvoju, avtizem,…)
- osebe, ki imajo zaradi bolezni ali zdravil oslabljeno delovanje imunskega sistema
- debelost (BMI ≥ 40 kg/m2)
- bolniki s funkcionalno ali anatomsko asplenijo (vključuje srpastocelično anemijo, talasemijo)
- revmatološke bolezni
- avtoimunske bolezni
- bolniki z dednimi metaboličnimi motnjami
- slepe in slabovidne osebe
- nosečnice
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- ostali kronični bolniki, ki imajo tveganje za težji potek bolezni covid-19 po presoji izbranega osebnega zdravnika
Ad 5. Prednostne skupine za cepljenje proti covid-19 (pogrebniki – umestitev med prioritetne skupine, slepe osebe, oskrbovanci v dnevnem varstvu, zaposleni v VIZ)
Obravnavana je bila pobuda pogrebnih služb glede prednostnega cepljenja proti covid-19.
SKLEP: Zaposlene v pogrebnih službah se obravnava kot zdravstvene sodelavce, zato naj bodo prednostno cepljeni proti covid-19. Za termin cepljenja naj se dogovorijo v
najbližjem cepilnem centru.
Pogrebnike je o odločitvi potrebno obvestiti.
Člani PSC se strinjajo, da se med prednostne skupine umesti tudi slepe in slabovidne osebe (skupina kroničnih bolnikov), oskrbovance v dnevnem varstvu in zaposlene v
VIZ.
Ad 6. Testiranje bolnikov, ki so sprejeti v bolnišnico (npr. 2x cepljeni, asimptomatski)
Člani PSC menijo, da naj testiranje pacientov pred sprejemom v bolnišnico ostane enako kot do sedaj. Paciente se pred sprejemom testira na covid-19.
Ad 7. Stališče glede priznavanja cepljenja opravljenega izven EU, potrdilo o cepljenju (kdo lahko izda potrdilo, kaj velja za prehod meje)
Člani PSC menijo, da se prizna tudi cepljenje opravljeno izven EU z nekaterimi cepivi, ki niso odobrena s strani EMA (npr. Sinovac, Sputnik V). Cepljenje proti covid-19, ki je
bilo opravljeno izven Slovenije, mora biti zabeleženo na ustreznem/uradnem dokumentu, ki vsebuje podatke o cepljeni osebi, vrsti cepiva in državi cepljenja.
Predstavnica NIJZ seznani s trenutno situacijo glede certifikata o opravljenem cepljenju. Postopek je še v usklajevanju z MZ. V prihodnje bo certifikat prilagojen tudi
evropskim zahtevam (ko bodo le te znane).
Ad 8. Razno
Predstavnica NIJZ seznani člane z zbranimi informacijami glede izvajanja cepljenja iz cepilnih centrov (za zadnji teden februarja).
Iz cepilnih centrov dobili informacije, da se večinoma končuje cepljenje oseb starih 80+ in se v začetku marca začenja cepljenje starih 75+. Poteka tudi že cepljenje posebej
ranljivih kroničnih bolnikov in nepokretnih oseb na domu (preko patronažne službe). Ponekod cepijo že tudi kronične bolnike.
Cepljenje poteka brez težav in v skladu s strategijo, izpostavlja pa se organizacijska (naročanje pacientov) in kadrovska zahtevnost.
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