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AGENDA
Cepljenje s cepivom Janssen
Cepljenje prebolevnikov
Cepljenje nosečnic – stališče glede vrste cepiva
Cepljene osebe v DSO in tveganje za prenos covid-19 – poizvedba Varuha človekovih pravic
Razno

KOMENTAR/SKLEP
Ad 1. Cepljenje s cepivom Janssen
Člani PSC se strinjajo z Navodili za cepljenje s cepivom Janssen za izvajalce. Cepivo se skladno z SmPC uporablja za cepljenje oseb, starih 18 let in več.
Ad 2. Cepljenje prebolevnikov
Člani PSC se opredelijo glede vprašanj, ki se nanašajo na cepljenje prebolevnikov:
Osebe, ki so prebolele covid-19, naj se cepijo ob izteku 6. meseca po začetku bolezni.
Cepljenje oseb, ki so dokazano prebolele covid-19 (izvid o pozitivnem PCR testu ali potrdilo zdravnika o prebolelem covid-19 v zadnjih 8 mesecih), se lahko opravi samo z
enim odmerkom cepiva proti covid-19 (ki se sicer daje po dvoodmerni shemi).
Če je od začetka bolezni covid-19 minilo več kot 8 mesecev, naj cepljenje poteka v skladu z navodili proizvajalca (z dvema odmerkoma cepiv, ki imajo dvoodmerno shemo
oziroma z enim odmerkom, če gre za enoodmerno cepivo Janssen).
Osebe, ki so dokazano zbolele za COVID-19 po cepljenju s prvim odmerkom, prejmejo drugi odmerek cepiva istega proizvajalca do 8 mesecev po začetku bolezni.
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Prebolevnike, ki so imunsko oslabljeni (npr. težke prirojene okvare imunosti, odrasli bolniki s HIV: CD4 < 200 celic mm3, otroci: < 15% CD4-vsakodnevno zdravljenje s
kortikosterodi: prednisolon ≥20 mg/dan (ali > 2mg/kg/dan za bolnike, ki tehtajo < 10 kg) ali ekvivalent ≥ 14 dni-bolniki na bioloških zdravilih (npr. zaviralec TNF-α, rituksimab)),
se polno cepi – z dvema odmerkoma dvoodmernega cepiva ali enim odmerkom cepiva Janssen (starostnikov ne uvrščamo med imunsko oslabljene osebe).
Vse prebolevnike se cepi po enaki shemi, ne glede na potek bolezni.
Zaščita pri prebolevniku, ki se cepi znotraj 8 mesecev, je vzpostavljena takoj po cepljenju z enim odmerkom cepiva in velja enako dolgo, kot pri ostalih cepljenih osebah.
Ad 3. Cepljenje nosečnic – stališče glede vrste cepiva
Glede na (na novo) dostopne podatke o varnosti in učinkovitosti mRNA cepiv pri nosečnicah in odsotnost teh podatkov za druga cepiva, je priporočljivo, da se nosečnice cepi
z mRNA cepivi.
Ad 4. Cepljene osebe v DSO in tveganje za prenos covid-19 – poizvedba Varuha človekovih pravic
Člani PSC obravnavajo poizvedbo Varuha človekovih pravic glede tveganja za vnos okužbe z virusom SARS-CoV-2 na varovani oddelek ob vrnitvi varovancev, ki so bili dvakrat
cepljeni, iz domačega okolja. Varuh sprašuje, če morebitno tveganje lahko utemeljuje kakršen koli poseg v pravice teh oseb s sklicevanjem na varstvo drugih oseb.
Člani PSC menijo, da je tveganja za vnos okužbe s strani dvakrat cepljenih oseb in prebolevnikov bistveno manjše, vendar ga ni mogoče popolnoma izključiti. Menijo, da se
upoštevajo dosedanja priporočila. Tudi pri osebah, ki so popolno cepljene je potrebno dosledno izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje prenosa virusa SARS-CoV-2 (zlasti
dosledno higieno rok in kašlja, čiščenje, razkuževanje in zračenje prostorov, vzdrževanje fizične razdalje, kjer je to mogoče, uporaba zaščitnih mask, izogibanje zaprtih
prostorov, kjer je prisotnih veliko ljudi) v skladu s priporočili. V primeru pojava simptomov covid-19 pri dvakrat cepljenih osebah ali prebolevnikih je potrebno opraviti ponovno
testiranje na okužbo s SARS-Cov-2. Kadar se pojavijo okoliščine v katerih obstaja večje tveganje za okužbo z virusom SARS-CoV-2, je potrebno v skladu z oceno tveganja, ki jo
opravi strokovnjak (npr. epidemiolog, infektolog, ZOBO), razmisliti tudi o drugih ukrepih tudi pri prebolevnikih in popolno cepljenih (npr. ponovno testiranje, karantena oz.
druge omejitve). Zlasti pa je potrebno spodbujanje cepljenje stanovalcev DSO in osebja.
Ad 5. Razno
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