Cijepljenje protiv COVID-19

Nedjelja, 27 Prosinac 2020 17:09

Hrvatska je dosad naručila 5,6 milijuna doza cjepiva od raznih proizvođača za prvu fazu
cijepljenja te dodatnih 300.000 doza za kraj 2021. godine, kako bi se osigurao kontinuitet
opskrbe cjepivom za slučaj da bude potrebno sezonsko cijepljenje svake godine.

Prva AstraZeneca

Prvi ponuđeni sporazum bio je s tvrtkom AstraZeneca AB od koje je Hrvatska zatražila
3.600.000 doza, a raspodjelom ukupne ponuđene količine cjepiva na razini Europske unije
Hrvatskoj je dodijeljeno 2.705.000 doza cjepiva. Pfizer/BioNTech. Kao i u slučaju Moderne, i za
Pfizer/BioNTech informacija o tome da bi taj proizvođač također mogao biti među prvima koji će
Europskoj agenciji za lijekove predati zahtjev za registraciju cjepiva objavljena je na početku
pregovora Europske unije s ostalim proizvođačima. Hrvatska je iz istog razloga iskazala interes
za također milijun doza cjepiva od proizvođača Pfizer/BioNTech.

Cijepljenje protiv bolesti COVID-19 provodit će se u skladu s prijedlogom Plana uvođenja,
provođenja i praćenja cijepljenja protiv bolesti COVID-19 u Hrvatskoj. Prioritetne skupine za
cijepljenje protiv bolesti COVID-19 obuhvaćaju osobe s povećanim rizikom od teških oblika
bolesti, djelatnike u zdravstvu te korisnike i djelatnike pružatelja usluge smještaja osoba starije
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životne dobi i odraslih osoba s invaliditetom. Nakon cijepljenja ovih skupina stanovništva
predviđeno je da se cjepivo ponudi cijelom stanovništvu.

Sezonski sistem

Hrvatska će se osloniti na sustav cijepljenja kod uobičajenog sezonskog cijepljenja, ali pojačan
s obzirom na velik broj građana koji u kratkom vremenu ovim cijepljenjem trebaju biti
obuhvaćeni. Uobičajeni sustav cijepljenja temelji se na mreži županijskih zavoda za javno
zdravstvo (21 županijski zavod) s epidemiološkim službama koje su koordinatori liječnika
cjepitelja na području svoje županije.

Na početku cijepljenja kod cijepljenja prioritetnih skupina, posebno s cjepivom koje zahtjeva
skladištenje na vrlo niskim temperaturama, cijepljenje će se provoditi kampanjski u
zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi. Kako bi cjepivo moglo učinkovito
zaštititi od zaraze koronavirusom, potrebno je primiti dvije doze cjepiva u razmaku od nekoliko
tjedana.
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