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Ljubljana, 06.07.2021 ob 14:30
sestanek Posvetovalne skupine za cepljenje
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AGENDA
Pregled sklepov preteklih sestankov
“Mešane sheme”
Cepljenje transplantirancev s 3. odmerkom?
Cepljenje prebolevnikov v DSO
Povečanje precepljenosti proti covid-19 – spodbude/obveznost?
Presledki med cepljenjem proti covid-19 in ostalimi cepljenji
Presledki med cepljenjem proti covid-19 in operativnimi posegi
Omejitev uporabe cepiva Vaxevria ob nizki aktivnosti epidemije
Razno

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

KOMENTAR/SKLEP
Ad 2. “Mešane sheme”
Člani PSC za 2. odmerek priporočajo uporabo cepiva istega proizvajalca kot za 1. odmerek (v skladu s SmPC), vendar menijo, da se glede na izsledke zadnjih raziskav lahko
pacientom omogoči »mešane sheme« (zamenjava cepiva za 2. odmerek) cepljenja proti covid-19. V primeru da pacient želi nadaljevati cepljenje proti covid-19 z drugim
cepivom naj izpolni izjavo (po vzoru obrazca, ki ga je pripravil ZD LJ) in se seznani s tveganj.
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Ad 3. Cepljenje transplantirancev s 3. odmerkom?
Glede na to, da imajo transplantiranci lahko posebne sheme cepljenja, člani PSC menijo, da te osebe v skladu s presojo lečečega specialista lahko prejmejo 3.odmerek cepiva
proti covid-19 (odločitev je individualna).
Ad 4. Cepljenje prebolevnikov v DSO
Člani PSC priporočajo (glede na specifičnost okolja v DSO), da se prebolevnike v DSO cepi z dvema odmerkoma cepiva proti covid-19 (tako kot imunsko oslabljene osebe).
Ad 5. Povečanje precepljenosti proti covid-19 – spodbude/obveznost?
Člani PSC predlagajo različne spodbude za povečanje precepljenosti (npr. več dopusta, višji znesek turističnih bonov, bivanje v študentskih domovih, ipd.) za cepljene
osebe. Ena izmed možnosti za povečanje precepljenosti bi bila tudi obveznost cepljenja za določene poklicne skupine.
Ad 6. Presledki med cepljenjem proti covid-19 in ostalimi cepljenji
Točka prestavljena na naslednji sestanek.
Ad 7. Presledki med cepljenjem proti covid-19 in operativnimi posegi
Člani PSC svetujejo nekajdnevni (največ en teden) presledek med cepljenjem proti covid-19 in operativnim posegom (zaradi lažjega razlikovanja neželenih učinkov od
zapletov operacij). Oseba po operaciji je lahko cepljena takoj, ko je stabilna.
Ad 8. Omejitev uporabe cepiva Vaxevria ob nizki aktivnosti epidemije
Zaradi trenutno nizke aktivnosti epidemije covid-19 v Sloveniji in zadostnih zalog mRNA cepiv, ki so nekoliko bolj učinkovita je ocena razmerja med koristmi in tveganji za
uporabo cepiva Vaxzevria spremenjena, zato člani PSC menijo, da je smiselno v trenutni situaciji prednostno uporabljati mRNA cepiva.
Ad 9. Razno
- stališče glede odloka Madžarske, ki omogoča cepljenje oseb iz obmejnih regij sosednjih držav (pomurska regija) na Madžarskem – zaprosilo MZ
Mnenje članov PSC je, da so količine cepiv v Sloveniji trenutno zadostne za cepljenje vseh naših prebivalcev.
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- trajanje zaščite pri osebah, ki so zbolele po cepljenju – potrdila
Oseba, ki je zbolela po cepljenju, kot dokaz zaščite prejme potrdilo o cepljenju.
- vnos cepljenj opravljenih v tujini (ZDA, Srbija,…) za slovenske državljane za zagotavljanje digitalnega covid potrdila
NIJZ pojasni kako je z izdajanjem certifikatov tujcem cepljenim v Sloveniji in našim državljanom, ki so bili cepljeni v tujini.
Če je oseba cepljena s 1. odmerkom v tujini in z 2. odmerkom v SLO, se v eRCO vnese 2. odmerek cepljenja in oseba prejme certifikat 2/2.
Če slovenski državljan oba odmerka prejme v tujini, tam pridobi ustrezno potrdilo o cepljenju.
Če se tujec cepi z obema odmerkoma v SLO, prejme ustrezno potrdilo v SLO.
NIJZ seznani člane PSC s prošnjo MZ za stališče glede cepljenja otrok proti covid-19. Člani PSC podajo mnenje, da se otroke cepi skladno z SmPC, priporoča se cepljenje
otrok, ki so posebej ranljivi.

ZAKLJUČEK SESTANKA
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