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Ljubljana, 07.10.2021 ob 13:00
sestanek Posvetovalne skupine za cepljenje
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AGENDA
Pregled sklepov preteklih sestankov
Presledki med cepljenjem proti covid-19 in drugimi cepljenji
Cepljenje prebolevnikov
Cepljenje s poživitvenimi/dodatnimi odmerki proti covid-19
Trajanje zaščite po preboleli bolezni v primerjavi s trajanjem zaščite po cepljenju
Uporaba mRNA in vektorskih cepiv
Razno

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

KOMENTAR/SKLEP
Ad 2. Presledki med cepljenjem proti covid-19 in drugimi cepljenji
Predstavnica NIJZ predstavi priporočila glede presledkov med cepljenji proti covid-19 in proti gripi oz. drugimi cepljenji po drugih državah.
Člani PSC menijo, da se cepljenje proti gripi in cepljenje proti covid-19 lahko opravi sočasno ali s kakršnim koli presledkom. Cepljene osebe je potrebno ob tem seznaniti z
možnostjo pojava neželenih učinkov po cepljenju (Obvestilo za osebe cepljene proti covid-19).
Ad 3. Cepljenje prebolevnikov
Člani PSC menijo, da se osebe, ki so prejele en odmerek in so nato zbolele pred prejemom drugega odmerka, smatrajo kot prebolevniki, za katere je priporočeno cepljenje
še z enim odmerkom znotraj 9 mesecev po začetku bolezni oz. pozitivnem PCR.
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Predstavnica NIJZ seznani, da je bila na MZ ponovno posredovana pobuda za spremembo ustreznih odlokov:
- prebolevniki, cepljeni do 8 mesecev po začetku bolezni oz. pozitivnem PCR testu, z enim odmerkom se obravnavajo kot polno cepljeni/zaščiteni (tako kot je bilo
priporočeno pred spremembo odloka);
- v odloku o izjemah od karantene na domu potrebno brisati besedilo o omejitvi trajanja zaščite po cepljenju (kot je bil dogovor na prejšnjem sestanku PSC).
Ad 4. Cepljenje s poživitvenimi/dodatnimi odmerki proti covid-19
Predstavnica NIJZ seznani s posodobljenimi SmPC-ji cepiv Comirnaty in Spikevax glede odobritve uporabe tretjega odmerka (EMA). Glede na posodobljene SmPC se
ustrezno posodobi priporočila za cepljenje proti covid-19 (izjava glede »off label« uporabe je potrebna le še za poživitvene odmerke s cepivom Spikevax).
Člani PSC predlagajo, da se 3. poživitveni odmerek (poleg oskrbovancev DSO in posebej ranljivih kroničnih bolnikov) priporoči za osebe stare 65 let in več.
Člani PSC razpravljajo o cepljenju s poživitvenim odmerkom po vektorskih cepivih, odločitev je zaenkrat odložena, dokler ne bo znanih več rezultatov raziskav.
Ad 5. Trajanje zaščite po preboleli bolezni v primerjavi s trajanjem zaščite po cepljenju
Člani PSC predlagajo, da se prebolevnikom podaljša veljavnost zaščite na 9 mesecev po začetku bolezni.
Menijo, da zaenkrat ni dovolj dokazov, da bi bila veljavnost trajanja zaščite po preboleli bolezni lahko neomejena.
NIJZ naj Ministrstvu za zdravje posreduje predlog za spremembo ustreznih odlokov.
Člani PSC menijo, da za prebolevnike zadostuje cepljenje z enim odmerkom, v kolikor ga opravijo do 9 mesecev po začetku bolezni.
Ad 6. Uporaba mRNA in vektorskih cepiv
Predstavnica NIJZ seznani s trenutnimi prijavami resnih NU po cepljenju proti covid-19 s poudarkom na VITT in GVT.
Člani PSC priporočajo, da se za cepljenje proti covid-19 uporabljajo mRNA cepiva. Vektorska cepiva se lahko uporabijo le v primeru kontraindikacij za cepljenje z mRNA
cepivi ali na izrecno željo osebe, ob seznanitvi z možnimi neželenimi učinki.
Zaradi novih podatkov o možnosti nekoliko povečanega tveganja za pojav miokarditisa/perikarditisa po cepivu Spikevax v primerjavi s cepivom Comirnaty, člani PSC pri
osebah mlajših od 30 let priporočajo prednostno uporabo cepiva Comirnaty.
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Ad 7. Razno
Člani PSC predlagajo, da je potrebno izvajalce cepljenja ponovno opozoriti, da morajo osebe pred cepljenjem proti covid-19 prejeti »Obvestilo za osebe cepljene proti covid19«.
Opomnik se pošlje skupaj z novo verzijo priporočil.

ZAKLJUČEK SESTANKA
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