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AGENDA
Pregled sklepov preteklih sestankov
Kontraindikacije za cepljenje proti covid-19
Spremljanje covid-19: primerjava cepljeni - necepljeni
Cepljenje mladostnikov proti covid-19
Pomen seroloških testov
Cepljenje proti covid-19 s 3. odmerkom?
Trajanje zaščite pri prebolevnikih
Razno
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV (prejšnjega sestanka)
Ad. 1 Sklepi so izvedeni oziroma so v teku.

KOMENTAR/SKLEP
Ad 2. Kontraindikacije za cepljenje proti covid-19
Predstavnica NIJZ predstavi predlog besedila glede kontraindikacij za cepljenje proti covid-19.
Sklep: Člani PSC se strinjajo, da se uporabi naslednje besedilo:
Proti covid-19 se lahko cepijo vsi (za katere je cepivo registrirano), ki nimajo kontraindikacij za cepljenje.
Kontraindikacije za cepljenje proti covid-19 glede na povzetke glavnih značilnosti cepiv so:
•
Preobčutljivost* na predhodni odmerek enakega cepiva ali znana preobčutljivost* na sestavino cepiva. V primeru preobčutljivostne reakcije na prvi odmerek
cepiva je možno za drugi odmerek uporabiti drugo vrsto cepiva.
•
Cepljenje s cepivoma Vaxzevria (AstraZeneca) in Janssen se odsvetuje osebam s sindromom kapilarnega prepuščanja v anamnezi,
•
Kontraindikacija za prejem drugega odmerka cepiva Vaxzevria (AstraZeneca) je pojav tromboze s trombocitopenijo po prvem odmerku.
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O kontraindikacijah za cepljenje pri pacientu presoja izbrani osebni zdravnik oz lečeči specialist.
* Preobčutljivost: dokumentirana težja alergična reakcija (anafilaksija) ali takojšnja alergična reakcija (vsak znak ali simptom preobčutljivosti, npr. urtikarija, angioedem,
težave z dihanjem (piskanje, stridor), anafilaksija, ki se pojavi v 4 urah po prejemu cepiva ali sestavine cepiva).
Ad 3. Spremljanje covid-19: primerjava cepljeni - necepljeni
Predstavnica NIJZ seznani z analizo potrjenih primerov covid-19 po cepilnem statusu v Sloveniji. V kratkem bo dostopna tudi analiza hospitaliziranih primerov SARI* potrjenih
covid-19 po cepilnem statusu v Sloveniji.
https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-covid-19
Člani PSC predlagajo, da se javnost aktivno seznani s temi podatki.
Ad 4. Cepljenje mladostnikov proti covid-19
Predstavnica NIJZ seznani s priporočili glede cepljenja mladostnikov proti covid-19 v tujini.
Predstavnica NIJZ seznani s predlogom navodil za izvajalce glede cepljenja mladostnikov in trenutno vsebino odgovora na vprašanja glede smiselnosti cepljenja mladostnikov,
ki bo objavljen na spletu NIJZ med pogostimi vprašanji in odgovori.
Člani PSC se strinjajo z vsebino odgovora, predlagajo, da se doda številke, koliko mladostnikov je bilo cepljenih do sedaj in koliko NU smo zabeležili pri njih.
Cepljenje proti covid-19 je priporočljivo za mladostnike s kroničnimi boleznimi in mladostnike, ki živijo z imunsko oslabljenimi osebami. Člani PSC menijo, da je smiselno tudi
cepljenje drugih mladostnikov, saj bi s tem preprečili redke hude poteke in zaplete bolezni pri mladostnikih, pripomogli k čim bolj nemotenemu izvajanju pouka in obšolskih
dejavnosti v prihodnjem šolskem letu, poleg tega je cepljenje mladostnikov smiselno tudi z vidika omejevanja širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 v populaciji, s čimer bi
se zmanjšalo tveganje za nove mutacije virusa.

Ad 5. Pomen seroloških testov
Članica PSC seznani s prakso cepljenja v Franciji, kjer osebe (na željo) po prvem cepljenju testirajo na protitelesa in v kolikor jih imajo dovolj, cepljenja ne nadaljujejo.
Člani PSC se strinjajo, da se priporočil trenutno ne spreminja, pogoji za priznavanje prebolevnosti ostanejo takšni, kot so bili do sedaj.
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Ad 6. Cepljenje proti covid-19 s 3. odmerkom?
Člani PSC razpravljajo o možnosti uporabe 3. odmerka cepiv proti covid-19. Zaenkrat uporaba 3. odmerka še ni predvidena. Člani PSC bodo odločitev sprejeli v začetku
jeseni.
Izjema ostajajo transplantiranci, priporočilo za možnost prejema 3. odmerka pa se razširi še na težje imunokompromitirane bolnike (kot so bili opredeljeni v strategiji ver.
V). Ti pacienti v skladu s presojo lečečega specialista lahko prejmejo 3.odmerek cepiva proti covid-19 (odločitev je individualna).
Ad 7. Trajanje zaščite pri prebolevnikih
Člani PSC razpravljajo o smiselnosti sprememb časovnih okvirov trajanja zaščite pri prebolevnikih. Predlagajo, da se zaenkrat priznavanje trajanje zaščite ne spreminja.
Ad 8. Razno
Cepljenje proti pnevmokoknim okužbam za osebe brez vranice: nacionalna priporočila glede presledkov med polisaharidnim in konjugiranim cepivom zaenkrat (tudi pri
otrocih) ostanejo nespremenjena.
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