Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni 5.04.2021 päevakord ja otsused
PÄEVAKORD
1. AstraZeneca 2.doosi tegemine alla 60-aastastele inimestele;
2. AstraZenecaga vaktsineerimise alustamine alla 60-aastastel – kas on andmeid kehtiva
soovituse muutmiseks.
OTSUSED
1. Inimestel, kellele on 1. doos tehtud Vaxzevria (firma AstraZeneca) vaktsiiniga, tuleks ka 2.
doos teha Vaxzevria vaktsiiniga ning vaktsineerimiskuur kokkulepitud ajal lõpuni viia.
Selgitus
Vaktsineerimiskuur on oluline lõpuni viia, sest maksimaalse kaitse tekib 2-doosilise vaktsiini
puhul pärast teist vaktsiinidoosi. Vaxzevria vaktsiiniga vaktsineerimise järel on esinenud
valdavalt alla 60-aastastel inimestel väga harvad trombotsüütide vähesusega tromboosijuhud,
mille täpset tekkemehhanismi alles uuritakse. Juhul, kui trombotüütide vähesus ja tromboos 1.
doosi järgselt ei tekkinud, on ekspertide hinnangul tõenäosus, et see 2. doosi manustamise
järgselt tekib, väga väike. Vaxzevria vaktsiiniga vaktsineerimine ei suurenda ei eakatel ega
noorematel patsientidel üldist trombiriski, sealhulgas ei suurenda vaktsineerimine jalaveenide
ega kopsuveenide trombiriski ega ajuinsuldi riski. Lisaks on uuringute alusel teisi, teadaolevaid
kõrvaltoimeid teise doosi järgselt tekkinud vähem ning need on leebemad.
Vaktsineeritavatel tuleks oma tervist pärast vaktsineerimist jälgida ning juhul, kui 20 päeva
jooksul pärast vaktsineerimist tekib mõni järgmistest sümptomitest, võtta koheselt ühendust
arstiga:
- vaktsineerimise järgselt üle 3 päeva kestev palavik,
- hingeldus,
- rindkere- või kõhuvalu,
- jäseme turse või jahedus,
- tugev/süvenev peavalu või ähmane nägemine,
- püsiv veritsus,
- väikesed verevalumid, punakad või lillakad täpid, verevillid nahal.
Vaktsineerijatel tuleks kindlasti vaktsineeritavaid täiendavalt informeerida sellest, milliste
kaebuste ilmnemisel nad peaksid arstiga kiiresti ühendust võtma. Arstidele antakse täiendavad
juhised võimaliku trombotsüütide vähesuse ja tromboosiga patsiendi käsitluse kohta.
2. 2-doosilise vaktsineerimiskuuri puhul tuleb teine doos manustada sama COVID-19
vaktsiiniga.
Selgitus
Hetkel puuduvad andmed erinevate tootjate COVID-19 vaktsiinide kombineerimise kohta.
3. Kuni täiendavate andmete laekumiseni mitte alustada Vaxzevria vaktsiiniga
vaktsineerimiskuuri alla 60-aastastel, st 1. doosi alla 60-aastastele inimestele mitte
manustada.
Selgitus

Kuigi Euroopa Ravimiamet ei ole oma ohuhinnangut Vaxzevria vaktsiini osas muutnud ning
hindab kasu ja riski suhet jätkuvalt positiivseks, kaasneb valdavalt alla 60-aastaste inimeste
Vaxzevria vaktsiiniga vaktsineerimisega potentsiaalne risk väga harva esinevate trombootilistrombotsütopeeniliste juhtude esinemiseks. Seetõttu on nooremaid kui 60-aastaseid soovitav
Vaxzevria vaktsiiniga mitte vaktsineerida, kuni on olemas täiendavad andmed trombotsüütide
vähesuse ja tromboosijuhtude tekkemehhanismi kohta, mis võimaldaks selle tekke riski
vähendada. Võttes arvesse, et COVID-19 vastu tuleb esmajärgus vaktsineerida COVID-19
haigusest kõige ohustatumad, st vanemaealised ja kaasuvate haigustega inimesed, tuleb
järgnevatel nädalatel keskenduda eelkõige nende sihtrühmade vaktsineerimisele.

