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Päevakord

1.
2.
3.
4.

COVID-19 vaktsineerimise hetkeseis (ülevaade, arutelu);
COVID-19 vastane revaktsineerimine (arutelu);
Inimesed, kelle COVID-19 vastane vaktsineerimine ei ole võimalik tervislikel põhjustel
Muud küsimused.

Otsused/seisukohad

1. COVID-19 vaktsineerimise hetkeseis: Kuna valdav enamus raske covid-19 haigusega haiglasse
sattunud haigetest on vaktsineerimata, siis on kõige olulisem jätkuvalt vaktsineerida veel
vaktsineerimata inimesi, eriti vanemaealisi, kelle haiglasse sattumine on tõenäolisem.
Vaktsineerimata inimene nakatub 4 korda sagedamini ja satub haiglasse 8-10 korda
sagedamini kui täielikult vaktsineeritu.
2. COVID-19 vastane revaktsineerimine: Revaktsineerimise asemel soovitab komisjon kasutada
edaspidi lisadoosi ja tõhustusdoosi termineid. Lisadoosi vajavad vaktsineerimiskuuri sisuliseks
lõpetamiseks tõsise immuunpuudulikkusega inimesed, kellel ei teki kahe doosiga (või Jansseni
vaktsiini puhul ühe doosiga) piisavat kaitset. Nendeks on näiteks elundsiirdamise järgsed
haiged, pahaloomulise kasvajaga inimesed spetsiifilisel immuunsupresseerival ravil
(diagnooside loetelu täpsustab komisjon järgneval nädalal). Tõhustusdoosi võivad vajada
vaktsineerimiskuuri saanud inimesed immuunsuse nõrgenemise tõttu teatud ajaperioodi
möödudes, kuid praegu ei ole selle kohta piisavalt andmeid (vt lisaks punkt 2b) .
a. Komisjon peab oluliseks teha ettevalmistusi kõigepealt esmajärjekorras lisadooside
manustamise alustamiseks. Soovituse tõsise immuunpuudulikkusega inimestele
lisadooside manustamise kohta saab komisjon langetada pärast Norra teadlaste
vastavasisulise teadusuuringu valmimist. Uuringu tulemusi on oodata eeldatavalt
septembri jooksul, mille järgselt tullakse teema juurde tagasi septembri II pooles.
b. Tõhustusdooside manustamise soovituse andmiseks kõigile vaktsineeritutele ei ole
praegu piisavalt teadusandmeid. Samuti ei ole Euroopa Ravimiametis seni müügiloa
taotlemise protsessi alustatud ühegi tootja tõhustusdoosi osas. Seega praegu
kasutusel olevate vaktsiinide kasutamine tõhustusdoosideks oleks vaktsiini
kasutamine heaks kiitmata näidustustel (ehk nn „off label use“ olukord).
Tõhustusdooside aruteluks tuleb komisjon tagasi septembri II pooles pärast täiendavat
Eesti andmete analüüsi, Euroopa Ravimiameti soovitusi ja/või teadusuuringute
tulemuste saamist. Senised andmed näitavad, et COVID-19 vastaste vaktsiinide
tõhusus raske haiguskulu ennetamisel on jätkuvalt väga hea, 90% ja rohkem.
Ekspertkomisjon soovitab jätkata ettevalmistusi tõhustusdooside manustamise
alustamiseks.
3. Inimesed, kelle COVID-19 vastane vaktsineerimine ei ole võimalik tervislikel põhjustel: Vaktsiini
manustamise vastunäidustuseks on ülitundlikkus vaktsiini toimeaine või mis tahes abiainete
suhtes. Sellele lisandub Jansseni vaktsiini ja AstraZeneca vaktsiini puhul vastunäidustus inimestele,
kellel on varem esinenud kapillaaride lekke sündroom.
Väga raske haprussündroomiga (elu lõpufaasis) inimeste puhul tuleb hinnata, kas tal on võimalik
saada vaktsineerimiskuurist kasu.

