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ZADEVA: Poziv vodstvu Nacionalnega inštituta za javno zdravje 

 

Spoštovane predstavnice in predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju 
NIJZ), 

na spletni strani ste objavili odziv na objavljene video odseke zasedanja Svetovne zdravstvene 
organizacije, ki je potekala 2. in 3. decembra 2019 v Ženevi in  gostila svetovni vrh o varnosti 
cepiv. 

Zapisali ste: »Na NIJZ smo bili obveščeni, da se po družabnih omrežjih širi dejstvo, da strokovnjaki 
SZO dvomijo v varnost cepiv.« In v nadaljevanju: »Citati strokovnjakov, ki so se pojavili na 
družabnih omrežjih, glede dvoma o varnosti cepiv, so izvzeti iz konteksta, napačno razumljeni 
in zavajajoči.«. 

Tovrstna dikcija vaših služb ne preseneča. PR-ovsko vedno znova poskušate diskreditirati vsakega, 
ki dvomi. Kdorkoli izrazi dvom (tudi, če je zdravnik in doktor znanosti) je apriori diskreditiran. 

Sleherni dvom prikazujete kot posledico napačnega razumevanja. Kar je zelo podobna praksa, ki 
velja pri beleženju  zgolj domnevno neželenih učinkov po cepljenju – kakšna je statistika za 
Slovenijo vemo. Tako malo zabeleženih domnevno neželenih učinkov po cepljenju imamo zato, 
ker kljub jasnim neželenim učinkom (ki so navedeni v navodilih proizvajalca), to neželen učinek 
ni, če tako reče zdravnik. Če zdravnik v tujini, npr. v sosednji Avstriji, reče, da gre za neželen učinek 
cepiva, je to za slovensko stroko nerelevantno mnenje. Tudi v tokratnem primeru video izjav 
strokovnjakov SZO ste se odločili za takšno razlago. Strokovnjaki z vsega sveta so izrazili dvom v 
varnost cepiv in javno zastavili številna pereča vprašanja. Vi pa pravite, da tega nihče ni rekel in 
želite njihove realne izjave prikazati kot manipulacijo dvomljivcev. 
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Obstajata samo dve možnosti: da ste vaš odziv zapisali prehitro, brez ogleda posnetka vrha SZO 
(kar je nespametna in nestrokovna poteza) ali pa, da ste si posnetek ogledali in namenoma 
zavajate javnost (kar je sprevržena in nestrokovna poteza). 

Ne glede na to, kateri od gornjih dveh scenarijev je resničen, je vaša tehnika zanikanja in 
diskreditacije neprimerna in tokrat zelo dobro preverljiva. Obstaja namreč posnetek celotne 
konference SZO, objavljen je na spletni strani SZO – tam smo si posnetek ogledali tudi mi.  

 

Vabimo vas, da si najpomembnejše dele 9,5 ur dolge konference ogledamo skupaj s 
profesionalnimi prevajalci. Tako bomo brez dvoma vsi lahko razumeli resnično sporočilo. 

 

Če se bo izkazalo, da izjave niso vzete iz konteksta, pričakujemo javno opravičilo. Z izjavo, da so 
video izseki »izvzeti iz konteksta, napačno razumljeni in zavajajoči«, ste nas postavili na laž in 
blatili naše dobro ime. Menimo, da je takšen način v sodobni demokratični družbi nesprejemljiv. 
Način komunikacije z javnostjo, ki izraža skrb do cepiv, je bil tudi eden od pomembnejših poglavij 
te SZO razprave, s čemer ste kot strokovnjaki verjetno seznanjeni. 

 

Obstoj vašega inštituta zagotavljamo in omogočamo tudi državljani. Vaše poslanstvo je skrb za 
javno zdravje. Poslanstvo Združenja za naravni razvoj otrok je med drugim tudi varnost cepiv. 
Glede na vaše in naše poslanstvo ne dvomimo, da boste prvi podprli naša prizadevanja za prvo 
neodvisno javno raziskavo vseh cepiv, ki jih uporabljamo v Sloveniji.  

Prepričani smo, da boste s tem pokazali, da vam je mar za svoje državljane, še posebej za 
najmlajše. 

 

Upravni odbor Združenja za naravni razvoj otrok 

Boris Potočar, predsednik 

 

 


