Rejestracje szczepionek na koronawirusa
w systemie SYSVAK
Istnieje teraz możliwość zarejestrowania w systemie SYSVAK
szczepionek na koronawirusa przyjętych wcześniej za granicą.
Warunkiem wstępnym jest to, że szczepionki te zatwierdzone są
przez Europejską Agencję Leków, i że osoby zaszczepione mają
numer stały lub tymczasowy w norweskim systemie ewidencji
ludności.
- Wiele osób, które przyjęło szczepionkę na koronawirusa za granicą będzie
mogło teraz zarejestrować szczepienie, otrzymać zielone zaświadczenie
koronawirusowe i tym samym móc korzystać ze zwolnienia bądź skrócenia
kwarantanny wjazdowej – powiedział minister zdrowia i opieki Bent Høie.

Osoby w pełni zaszczepione szczepionką zatwierdzoną przez Europejską Agencję
Leków (EMA) unikną więc kwarantanny wjazdowej.
Potrzebowaliśmy czasu, aby opracować osobną zmienną w systemie SYSVAK dla
szczepionek podanych za granicą oraz przygotować wytyczne dotyczące samego
procesu rejestrowania tych szczepień.

Zmienne są już gotowe tak, że szczepionki przyjęte za granicą będą odpowiednio
oznaczane w rejestrze i będzie można je odróżnić od szczepionek podanych w
Norwegii, co jest istotne dla monitorowania norweskiego programu szczepień
przeciw COVID-19. Oprócz tego jest istotne, żeby FHI miało prawidłowe dane
dotyczące ilości zaszczepionych Norwegów oraz ilości podanych w Norwegii
dawek szczepionki.

Konsultacje lekarskie online przed przybyciem do Norwegii
Rejestracja może się odbyć przed przyjazdem do Norwegii. W celu
udokumentowania szczepienia z zagranicy musisz umówić się na wizytę u lekarza
pierwszego kontaktu albo w gminnej lub prywatnej służbie zdrowia w Norwegii.
Powinno się to odbyć w postaci konsultacji internetowej/wideokonsultacji
podczas której lekarz obejrzy dostępną dokumentację szczepienia i dokona
zdroworozsądkowej oceny czy tę dokumentację można uznać czy też nie.
Wszystkie szczepionki muszą zostać zarejestrowane w osobnym dzienniku,
dodatkowo do rejestracji w systemie SYSVAK.
- Ważne, żeby personel medyczny, który będzie wpisywał szczepionkę do
rejestru, otrzymał odpowiednie wytyczne tak, żeby mieć pewność, że informacja
jest jak najbardziej prawidłowa. Te wytyczne są już udostępnione na stronach
internetowych prowadzonych przez FHI - powiedział Høie.

Za konsultację lekarską w celu zarejestrowania przyjętej szczepionki płaci
pacjent. Jeżeli odbywa się to u lekarza pierwszego kontaktu, pacjent musi zapłacić
pełną wysokość wkładu własnego, ponieważ nie jest to finansowane z budżetu
świadczeń społecznych.

Tylko szczepionki zatwierdzone przez EMA
FHI zaleca, żeby w systemie SYSVAK rejestrować tylko szczepionki zatwierdzone
przez EMA. Jest to niezależne od kraju przyjęcia szczepionki. W przypadku
szczepionek zatwierdzonych przez EMA mamy wiedzą na temat jakości,
bezpieczeństwa i skuteczności i wszystkie szczepionki stosowane w Norwegii
muszą być zatwierdzone przez EMA. W przypadku szczepionek, które nie zostały

zatwierdzone przez EMA, można później rozważyć, czy należy pozwolić na ich
rejestracją w systemie SYSVAK.
Na razie takie szczepionki nie dają żadnych uprawnień w postaci objęcia
wyjątkami albo skrócenia kwarantanny wjazdowej oraz nie skutkują uzyskaniem
zielonego zaświadczenia koronawirusowego.

FHI publikuje wytyczne dotyczące rejestracji przyjętych szczepień. Więcej
informacji pod adresem FHI.no.

