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Ljubljana, 02.06.2021 ob 13:00
sestanek Posvetovalne skupine za cepljenje
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LOKACIJA

Spletna aplikacija ZOOM

AGENDA
Pregled sklepov preteklih sestankov
Cepljenje mladostnikov proti covid-19
Cepljenje doječih mater proti covid-19
Trajanje zaščite po cepljenju proti covid-19
Imovax DT adult – zamenjava cepiva
Neželeni učinki
Razno

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV (prejšnjega sestanka)
Ad. 1 Sklepi so izvedeni oziroma so v teku.

KOMENTAR/SKLEP
Ad 2. Cepljenje mladostnikov proti covid-19
Člani PSC se strinjajo z uporabo cepiva Comirnaty pri otrocih, starih od 12-15 let, skladno z odobritvijo EMA glede uporabe cepiva Comirnaty v tej starostni skupini. Otroci,
stari 12 let in več, se cepijo po enakih prioritetah kot odrasli (najprej posebej ranljivi kronični bolniki, nato kronični bolniki, nato pa vsi ostali). Člani PSC se strinjajo s
predlogom, da se cepljenje otrok, ki spadajo v skupino posebej ranljivih kroničnih bolnikov, lahko izvede v terciarnih ustanovah, cepljenje ostalih otrok pa v cepilnih centrih.
Glede spremstva za otroke velja tako kot običajno pri drugih cepljenjih (do 15. leta spremstvo staršev ali skrbnikov oz. pisna privolitev).
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Ad 3. Cepljenje doječih mater proti covid-19
Predstavnica NIJZ predstavi predlog ginekološke stroke glede cepljenja doječih mater proti covid-19.
Člani PSC menijo, da se glede cepljenja proti covid-19 doječe matere obravnava enako kot ostale ženske. Ženske v postopkih OBMP pa se obravnava enako kot nosečnice.
Priporočila se ne spremenijo.
Ad 4. Trajanje zaščite po cepljenju proti covid-19
Člani PSC sklenejo, da se dogovorjeno obdobje trajanja zaščite po cepljenju proti covid-19 podaljša s 6 mesecev na 9 mesecev po vzpostavitvi zaščite po cepljenju.
Ad 5. Imovax DT adult – zamenjava cepiva
Predstavnica NIJZ seznani z zamenjavo cepiv; Td-Pur z Imovax DT adult in Tetanol pur s Tetavax in s težavo, da sta cepivi Imovax DT adult in Tetavax registrirani samo za
odrasle.
Člani PSC se strinjajo, da se začasno uporablja cepivi (Imovax DT adult in Tetavax) tudi pri otrocih izven registracijskih okvirjev, bo pa potrebno preučiti možne spremembe v
shemi cepljenja.
Ad 6. Neželeni učinki
Predstavnica NIJZ seznani člane PSC z do sedaj prijavljenimi resnimi neželenimi učinki po cepljenju proti covid-19.
Ad 7. Razno
Člani PSC menijo, da se priporočila glede »mešanih shem« cepljenja proti covid-19 ne spremenijo.
Praviloma se za drugi odmerek uporabi cepivo istega proizvajalca. Če ženska, ki je prejela prvi odmerek cepiva Vaxzevria (AstraZeneca), zanosi, se za 2. odmerek lahko
uporabi mRNA cepivo.
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