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AGENDA
Posodobitev priporočil za cepljenje nosečnic proti covid-19
Presledki med cepljenjem proti covid-19 in ostalimi cepljenji (7dni/14 dni)
Cepljenje proti covid-19 pri prebolevnikih
Rutinska cepljenja po preboleli okužbi s covid-19
Kronični bolniki-prednostne skupine
Razno

KOMENTAR/SKLEP
Ad. 1 Posodobitev priporočil za cepljenje nosečnic proti covid-19
Predstavnica NIJZ ponovno seznani, kako imamo na spletni strani NIJZ opredeljeno glede cepljenja nosečnic, doječih mater in žensk, ki načrtujejo nosečnost.
Priporočila ginekologov se od teh precej razlikujejo, potrebna je uskladitev, da bomo imeli enotna nacionalna priporočila.
Predstavnici ginekologov, predstavita vidik ginekološke stroke glede cepljenja proti covid-19 in podata predloge za uspešno komunikacijo z nosečnicami glede cepljenja.
Izpostavita, da bi bilo dobro vzpostaviti register za spremljanje cepljenih nosečnic in doječih mater, ki bi omogočal tudi spremljanje pojava neželenih učinkov po cepljenju.
Predstavnica NIJZ pojasni, da eRCO trenutno omogoča samo vnos kategorije »nosečnice«. Register spremljanja neželenih učinkov imamo vzpostavljen.
SKLEP:
Po diskusiji je sprejet dogovor, da ginekologi še enkrat pripravijo priporočila za cepljenje nosečnic, doječih mater in žensk, ki načrtujejo nosečnost. Priporočila pošljejo v
pregled članom PSC in NIJZ, nato se priporočila posodobi tudi na spletni strani NIJZ, kjer so objavljena tudi stališča ostalih strok (onkologija, alergologija) do cepljenja proti
covid-19.
Ad. 2 Presledki med cepljenjem proti covid-19 in ostalimi cepljenji (7dni/14 dni)
Člani PSC podprejo predlog CNB, da se popravi navodila glede presledkov med cepljenjem proti covid-19 in ostalimi cepljenji. Iz obstoječega teksta se odstrani »najmanj 7
dni«.
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Spremenjeno navodilo bo:
Smiselno je, da se cepljenje s Comirnaty opravi 14 dni po cepljenju (ali pred cepljenjem) z drugim cepivom, da se izognemo napačnemu pripisovanju morebitnih neželenih
učinkov.
Ad. 3 Cepljenje proti covid-19 pri prebolevnikih
Člani PSC se strinjajo z naslednjim navodilom:
SKLEP:
Cepljenje pri prebolevnikih covid-19 lahko varno odložimo do 6 mesecev po začetku bolezni.

Ad. 4 Rutinska cepljenja po preboleli okužbi s covid-19
Predstavnica NIJZ seznani s sklepom sestanka, katerega pobudniki so bili primarni pediatri.
Člani PSC se strinjajo z naslednjim navodilom:
SKLEP:
Rutinska cepljenja pri otrocih, ki so preboleli covid-19, se opravi, ko mine obdobje rekonvalescence (ko otrok ni več akutno bolan in se dobro počuti).

Ad. 5 Kronični bolniki-prednostne skupine
SKLEP: Člani PSC se odločijo, da bodo o prioritetah znotraj kroničnih skupin odločali, ko bo kaj več znanega, kdaj in koliko bo Slovenija prejela tretjega cepiva AstraZenece in
bo tako na razpolago več odmerkov cepiv proti covid-19.
Predstavnik območnih koordinatorjev cepljenja predlaga, da se cepljenje nadaljuje, kot je predvideno v strategiji, najprej se precepi starostnike, nato kronične bolnike. Cepiva
je malo in znotraj kroničnih skupin bo težko določiti prednostne skupine.
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Ad. 6 Razno
Predstavnica NIJZ izpostavi vprašanja:
Koliko časa po cepljenju proti covid-19 se ni potrebno testirati?
Člani PSC za zdravstvene delavce sklenejo naslednje:
SKLEP: Zaščita po polnem cepljenju se vzpostavi 7 ali 14 dni po drugem odmerku (glede na vrsto cepiva). Ko je vzpostavljena zaščita, testiranje ni potrebno v naslednjih treh
mesecih, razen če se pri osebi pojavijo simptomi/znaki bolezni (opravi se PCR test).
Koliko časa se ni potrebno testirati prebolevnikom?
SKLEP: Člani PSC se strinjajo, da prebolevnikov 3 mesece po začetku bolezni ni potrebno testirati, razen ob pojavu simptomov (se opravi PCR test).
Članica PSC seznani, da so v nekaterih šolah v goriški regiji delili brošuro proti cepljenju. O tem bo seznanila NIJZ ter MZ in prosila za ukrepanje po njihovih pristojnostih.
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