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AGENDA
Stališče PSC glede prekinitve cepljenja s cepivom AZ
Cepljenje posebej ranljivih kroničnih bolnikov starih 16-18 let
Cepljenje posebej ranljivih kroničnih bolnikov proti covid-19 v bolnišnicah
Cepivo proti gripi s povečano količino antigena (“high dose”), predstavitev mnenja RSK
JZ
Razno

KOMENTAR/SKLEP
Ad 1. Stališče PSC glede prekinitve cepljenja s cepivom AZ
Glede na včerajšnjo (15.3.2021) odločitev Ministrstva za zdravje o začasni prekinitvi cepljenja s cepivom AstraZeneca, dokler se ne razjasnijo trombembolični dogodki v
časovni povezavi s cepljenjem, ki so se pojavili v nekaterih državah, se je sestala Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ in sprejela naslednje stališče:
Stališče Posvetovalne skupine za cepljenje glede cepljenja s cepivom AstraZeneca ostaja nespremenjeno. Po do sedaj znanih podatkih je cepivo varno. Pogostost trombemboličnih dogodkov, ki so se pojavili v časovni povezavi s cepljenjem v nekaterih državah, po dosedanjih ocenah ne presega pogostosti v splošni populaciji. V Sloveniji takih
dogodkov zaenkrat nismo zabeležili, skrbno pa spremljamo neželene učinke po cepljenju pri nas in poročila Evropske agencije za zdravila (EMA), ki analizira take dogodke iz
drugih držav.
Ad 2. Cepljenje posebej ranljivih kroničnih bolnikov, starih 16-18 let (prof Avčin)
Člani PSC se strinjajo, da se med prednostne skupine umesti tudi posebej ranljive in ostale kronične bolnike, stare od 16 do 18 let v skladu strategijo. Cepljenje se pri njih
opravi s cepivom Comirnaty.
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Ad 3. Cepljenje posebej ranljivih kroničnih bolnikov proti covid-19 v bolnišnicah
NIJZ pripravi obvestilo za bolnišnice, ki so cepilni centri, da lahko naročijo cepivo proti covid-19 in cepijo svoje posebej ranljive kronične bolnike v skladu z Nacionalno
strategijo cepljenja proti covid-19.

Ad 4. Cepivo proti gripi s povečano količino antigena (“high dose”), predstavitev mnenja RSK JZ
Predstavnica NIJZ predstavi rezultate dosedanjih raziskav glede učinkovitosti in varnosti cepiv proti gripi s povečano količino antigena v primerjavi s cepivi proti gripi s
standardno količino antigena.
PSC predlaga, da se odločitev glede cepljenja s cepivom proti gripi s povečano količino antigena odloži na naslednje leto, ko bo na voljo več podatkov ter izkušenj drugih
držav. NIJZ na naslednjem sestanku predstavi še mnenje RSK za JZ.
Ad 5. Razno
5.1. Pobuda glede prednostnega cepljenja upokojenih zdravnikov
Predstavnica NIJZ predstavi pobudo zdravnice iz ZD glede prednostnega cepljenja upokojenih zdravnikov. Člani PSC se strinjajo, da so do prednostnega cepljenja
upravičeni le upokojeni zdravniki, ki še vedno občasno opravljajo svoje delo, sicer pa glede na starost v skladu s strategijo.
5.2. Pobuda glede spremembe priporočil za cepljenje prebolevnikov
Predstavnica NIJZ posreduje pobudo glede cepljenja prebolevnikov prej kot po 6 mesecih po preboleli okužbi. Člani PSC menijo, da v tem trenutku sprememba priporočila
glede cepljenja prebolevnikov ni smiselna, da pa se v prihodnje priporočilo lahko posodablja v skladu z razpoložljivostjo cepiv proti covid-19 oz. v skladu z novimi
spoznanji. Člani PSC razpravljajo tudi o morebitnem cepljenju prebolevnikov z enim odmerkom cepiva proti covid-19 in sprejmejo stališče, da se prebolevnike še naprej
cepi tako, kot je navedeno v trenutnih priporočilih.
5.3. Mnenje glede zgornje starostne meje pri cepljenju s cepivom AstraZeneca
Člani PSC obravnavajo mnenje svetovalne skupine za covid-19 glede starostne meje za cepivo AstraZeneca. Člani PSC zaenkrat ne spreminjajo stališča glede starostne
omejitve pri cepljenju s cepivom AstraZeneca.
5.4. Pobuda duhovnikov in katehetov, ki opravljajo verouk, za prednostno cepljenje proti covid-19
Predstavnica NIJZ predstavi pobudo duhovnikov in katehetov za prednostno cepljenje proti covid-19. Člani PSC menijo, da se lahko cepijo (tako kot šolniki), če opravljajo
pedagoško dejavnost v skladu s trenutno zakonodajo in če le ta poteka v živo.
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5.5. Nabor MKB diagnoz za elektronsko naročanje na cepljenje proti covid-19
Ministrstvo za zdravje pripravlja IT rešitev za naročanje na cepljenje proti covid-19. Pozvali so, da potrebujejo seznam MKB diagnoz za posebej ranljive in kronične bolnike.
Člani PSC menijo, da MKB diagnoze niso primerne za razvrščanje bolnikov v prioritetne skupine, saj se skupine lahko spreminjajo, bolniki z isto diagnozo imajo lahko
različno težko bolezen, poleg tega pri nekaterih bolnikih o tveganju za težji potek covid-19 ne odloča diagnoza pač pa terapija, ki jo prejemajo. Predlog PSC je, da se za ta
namen vzpostavi le dve kategoriji: kronični bolniki in posebej ranljivi kronični bolniki – o čemer odloči zdravnik.
5.6. Odškodninska odgovornost za škodo, ki nastane zaradi cepljenja proti covid-19
Člani PSC podajo predlog, da se za cepljenje proti covid-19 uredi odškodninska odgovornost za škodo, ki nastane zaradi cepljenja, tako kot je to urejeno za obvezna
cepljenja.
5.7. Cepljenje zdravstvenih delavcev ob prekinitvi cepljenja s cepivom AZ
Zaradi začasne prekinitve cepljenja s cepivom AstraZeneca, je prišlo tudi do začasne prekinitve cepljenja zdravstvenih delavcev, mlajših od 65 let, ki še niso bili cepljeni.
Glede morebitnih sprememb priporočil za cepljenje proti covid-19 in navodila za uporabo posameznih cepiv pri zdravstvenih delavcih se počaka, dokler ne bo na voljo več
informacij glede morebitnega nadaljevanja cepljenja s cepivom AstraZeneca.
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