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Zadeva: Mnenje in komentarji glede »Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili 

za leto 2020« 

 

Spoštovani gospod minister, dr. Tomaž Gantar,  

državljanke in državljani bi morali biti enakopraven partner pri vseh tistih zadevah, ki so pomembne za 
naša življenja in nanje vplivajo. V Združenju za naravni razvoj otrok (v nadaljevanju ZNRO) ves čas 
opozarjamo na težavnost, kompleksnost in nedorečenost tematike glede cepljenje. V zadnjem času je to 
vse pogosteje podprto z relevantnimi težavami. Odprtost smo zaznali tudi v možnostih oddaje 
komentarjev na Program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2020. 

 

''Program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: program) se nanaša na 
izvajanje obveznih cepljenj in drugih cepljenj, ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega 
zavarovanja ali državnega proračuna ter  na obvezna cepljenja, ki jih plačajo delodajalci ali 
posamezniki. Samoplačniška cepljenja so vključena v Navodila za izvajanje Programa cepljenja in 
zaščite z zdravili za leto 2020, ki so objavljena na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(v nadaljnjem besedilu: NIJZ). Program določa tudi pogoje in način izvedbe, izvajalce ter način nabave 
in razdeljevanja cepiv in specifičnih imunoglobulinov.'' 

Program se nanaša na obvezna cepljenja. Obveznost cepljenja je jedro problema, zavedajoč se, da 
dejansko krši več členov Ustave (komentar dr. Avblja). ZNRO je že lansko leto obvestil vse relevantne 
agencije, Ministrstvo za zdravstvo, Direktorat za javno zdravje, vse odločevalce, poslanke in poslance, da 
je Evropska Agencija za zdravila (v nadaljevanju EMA) prejela dokument združenja Corvelva, ki je 
naročilo neodvisne analize nekaterih cepiv. Ti rezultati so alarmantni in ker ste zdravnik, verjamemo, da 
ob izvlečkih in dobljenih informacijah ne morete ostati mirni. Takšne informacijie so alarmantne in 
zahtevajo ukrepanje in zaščito vseh, ki so vključeni v program obveznega cepljenja.  

 

Cepiva so močno kontaminirana in ne EMA ne NIJZ nista podala nobenih varnostnih študij za snovi, ki so 
bile najdene v cepivih. Prav tako nimamo nobenih varnostnih študij za sinergično delovanje več cepiv 
hkrati, ki jih stroka priporoča po programu, o čemer so govorili tudi lani decembra na posvetu 
strokovnjakov vrha WHO v Ženevi. 
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Ne moremo mimo dejstva, da je razkritje študij (ki pomembno vplivajo na zdravje posameznika in 
naroda) lahko poslovna skrivnost. Kot osveščeni potrošniki imamo pravico vedeti do potankosti, kaj se v 
cepivih nahaja, še toliko bolj, če zakonodajalec cepiva nalaga kot obvezna.  

Spoštovani gospod minister, vsi mi vemo, kakšne so sestavine kokakole, ki je kljub spornosti še vedno na 
policah, ampak imamo možnost zavestne izbire in odločitve. 

 

Cepljenje (6. odmerek) proti tetanusu je obvezno za dijake, ki v šolskem letu 2020/21  obiskujejo 
srednješolsko izobraževanje ter mladino, ki ne obiskuje šole in za zamudnike. 

Čemu cepljenje proti tetanusu, ki ni nalezljiva bolezen in ne preprečuje razvoja tetanusa ob morebitni 
poškodbi. Bolj pomembno bi bilo v program Prve pomoči in celotne zdravstvene vzgoje  vključiti učenje 
vseh, kako pravilno oskrbeti rane. 

 

Cepljenje proti KME in steklini je obvezno za dijake in študente, ki so pri praktičnih vajah izpostavljeni 
nevarnosti okužbe. 

Tveganje za KME je veliko manjše kot pri boreliozi, za katero sicer je obstajalo cepivo, a je bilo preveč 
nevarno ljudem. Pogojevanja cepljenja in izobraževanja je protiustavno.  

 

Priporočljivo cepljenje proti: 

okužbam s humanimi papilomavirusi (v nadaljnjem besedilu: HPV) 

Verjamemo, da ste seznanjeni, da je to cepivo eno izmed najbolj kontroverznih cepiv na svetu. Povzročilo 
je že veliko smrti in hudih poškodb med zdravimi dekleti in fanti. Slovenija naj bi bila celo izbrana za 
postklinično testiranje na populaciji, kar pomeni, da smo direktni poskusni zajčki. V neodvisnih analizah je 
sicer zapisano, da dva antigena manjkata pri tem cepivu, pole tega so našli v tem cepivu tudi APDB, 
nelegalni amfetamin, kar so tudi prijavili policiji (https://www.corvelva.it/en/speciale-
corvelva/vaccinegate/report-stupefacente-apdb-in-campione-gardasil-9.html). 

Metagenomska analiza je pokazala veliko nečistoč in pridruženih virusov, ki jih v cepivu ne bi smelo biti, 
saj so znano kancerogeni.    

https://drive.google.com/file/d/1inLPSfhNR7liWZKUb96rggMWo2AdOcZS/view 

Teh podatkov po naših informacijah starši ne dobijo. Ali se bo država tudi tu sklicevala na poslovno 
skrivnost? 

Cepljenje na podlagi izjave o varnosti z oceno tveganja delovnih mest ne bi smelo biti pogoj za 
ohranjanje delovnega mesta. Gre za prikrito obliko Izsiljevanja. Nobeno izsiljevanje ni dopustno, kajti 
takšen način sodi pod prisilno cepljenje, ki pa ni dovoljeno z zakonom. 

 

Cepljenje proti davici in tetanusu je priporočljivo: 

– za osebe, ki še niso bile popolno cepljene proti davici in tetanusu ali 

– če ni dokazov o popolnem cepljenju proti davici in tetanusu  
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Če, da nimamo dokazov o cepljenju, je potrebno pridobiti kakršnekoli podatke o zdravstveni sliki, preden 
se oseba cepi. Vemo tudi, da se lahko ugotovi prisotnost titrov, kar je vsaj delna informacija. Italijanska 
parlamentarna preiskovalna komisija je na podlagi podatkov zaključila, da veliko vojakov ni imelo 
podatkov o cepljenju in so bili zato cepljeni večkrat z istim cepivom, kar je prispevalo k velikemu porastu 
non-Hodgkin limfoma med vojaki. Cepiva prinašajo tveganje in so poleg tega močno kontaminirana. 

 

Cepljenje in zaščita z zdravili za prebivalstvo v primeru nujnih razmer (naravne in druge nesreče, 
posebna izpostavljenost nalezljivim boleznim, epidemija, pandemija, terorizem z biološkimi agensi 
itd.) se opravi proti posameznim nalezljivim boleznim. 

V takem primeru je treba ljudem, ki tako zaščito želijo, omogočiti cepiva za posamično bolezen, ne pa 
večvalentna cepiva promovirati kot ''saj je isto''. Cepiva dejansko obravnavate kot nedolžne bombončke, 
kljub velikemu tveganju za zdravje posameznika in velikemu številu že poškodovanih ljudi. 

 

Cepljenje posameznika se opravi po preverjanju njegovega cepilnega statusa in po obveščanju 
(pojasnilna dolžnost v okviru standarda) cepljene osebe, njenih staršev, skrbnikov oziroma zakonitih 
zastopnikov glede poteka cepljenja, varnosti in koristi cepljenja ter neželenih učinkov, pridruženih 
cepljenju in ravnanja v zvezi z njimi. 

Ob slednjem se moramo zavedati dejanskega stanja v Sloveniji. Imamo pasivno zbiranje stranskih 
učinkov, aktivno upiranje zapisovanja in negiranje  stranskih učinkov s strani zdravnikov, neprimerno 
opravljanje ali sploh ne opravljeno pojasnilno dolžnost, sploh glede na to, da nihče od pediatrov ali 
zdravnikov nima vseh relevantnih podatkov o cepivu in neželenih učinkih le-teh.  

Vsi, ki so odgovorni in vključeni v program cepljenja, bi morali imeti ves čas dolžnost in možnost dostopa 
do relevantnih informacij, ker so ključne za sprejemanje tako težkih odločitev. 

 Iz prakse vemo, da je znanje med zdravniki cepilci o samih cepivih precej klavrno. Tematika je tudi za 
njih pogosto tabu. Vsekakor je problem tudi sama narava »poslovne skrivnosti«, ki tudi njim onemogoča 
primerno informiranje (kar je seveda sporno) in  zaradi katere ne morejo priti do vseh rezultatov.  

 

V skladu s programom je treba obvezno preveriti cepilni status in opraviti manjkajoča cepljenja 
oziroma osebo napotiti na cepljenje: – predšolskim otrokom pred vstopom v organizirano varstvo in 
pred vstopom v šolo; – učencem, dijakom in študentom pred vstopom v višjo stopnjo izobraževanja; – 
dijakom in študentom pred začetkom opravljanja praktičnega pouka oziroma dela, pri katerem so 
izpostavljeni nalezljivim boleznim; – ob zaposlitvi; – ob poškodbi ali rani; – ob epidemiološki indikaciji, 
ki jo postavi NIJZ; – potnikom pred potovanjem. 

Kdo preverja cepilni status, glede na to, da je to osebni podatek, ki ga ne delimo s komerkoli. Po zakonu 
o pacientovih pravicah 5. člen (pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov) ta ne sme biti 
javno dostopna informacija. Take informacije se ne piše nikamor tudi na potrdilo za vrtec ali šolo ne. 
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Preskrbo s cepivi in imunoglobulini za izvajanje programa, ki se financirajo iz sredstev obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, zagotavlja NIJZ. 

Glede na to, da so naročniki cepiv in hkrati določajo, katera cepljenja so obvezna gre za konflikt 
interesov. Vrednosti javnih naročil iz tega področja so znane. Dokler direktorica direktorata za javno 
zdravje cepljenje otroka primerja z nakupom novega avtomobila (češ, da ne veš, kaj kupiš – kljub temu, 
da pri nakupu novega avtomobila dobiš tudi do 7 letno garancijo) v vsakemu navadnemu smrtniku 
takšna »lahkotnost« odločevanja sproži številna vprašanja in dvome. 

 

Problematično je cepljenje za nosečnice. Na kar smo prav tako v ZNRO že večkrat opozorili. Nimamo 
nobenih varnostnih študij, ki bi potrjevale varnost cepljenja pri nosečnicah,. Na podlagi česa se odločajo 
za takšno potencialno nevarno priporočilo? 

 

Iz navodil za izvajanje cepljenja 2019 je razvidno tole: V primeru epidemioloških indikacij, ki jih postavi 
NIJZ, je cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rdečkam obvezno tudi za vse otroke od dopolnjenih 12 
mesecev starosti, tudi če so že bili cepljeni. Daje se en odmerek cepiva. 

Če so otroci bili že enkrat cepljeni ali celo večkrat, potem ni nobene potrebe po dodatnem nesmiselnem 
vsiljevanju še enega cepljenja. Ali se tukaj opirate na neodvisne študije? 

 

Cepljenje proti rotavirusnim okužbam 

Cepljenje se opravi z živim oralnim cepivom proti rotavirusnim okužbam. S cepljenjem se lahko prične 
pri 6 tednih otrokove starosti in najkasneje do 16. tedna otrokove starosti, zaključeno mora biti do 24. 
oz. 32. tedna starosti (glede na uporabljeno cepivo). Daje se ustrezno število odmerkov. Če otrok ob 
cepljenju večino cepiva izbruha ali izpljune, lahko takoj prejme nadomesten odmerek. Cepljenje proti 
rotavirusnim okužbam je smiselno opraviti istočasno s cepljenjem proti davici, tetanusu, oslovskemu 
kašlju, otroški paralizi, okužbam s haemofilusom influence b. 

Če otrok cepivo izbruha in ima ob zaužitju tako reakcijo, zakaj bi vsiljevali ponovno zaužitje? Mar ni 
zavrnitev s strani otrokovega organizma dovolj povedna? 

 

Izvajanje cepljenja se organizira tako, da ni mogoč prenos okužbe na ljudi in v okolje s tem, da se 
prepreči prenos med delom in pri ravnanju z ostrimi predmeti in infektivnimi odpadki. 

Težava je pri proliferaciji in aktivaciji virusov v samem cepljenem in možnost prenašanja cepilnega virusa 
na druge. Zakaj se ne omenja tega tveganja in obvezno karanteno za vsaj 40 dni pri cepljenih?  

 

CEPLJENJE IN ZAŠČITA Z ZDRAVILI ZA PREBIVALSTVO V NUJNIH RAZMERAH 

O nujnih razmerah odloča NIJZ na podlagi ocene tveganja… Situacija s COVIDOM je sveža in videli smo, 
da so njihove indikacije premalo strokovne, prepogosto podlegajo političnim pritiskom in se sklicujejo na 
navodila drugih institucij, ki so kompromitirane, npr. WHO. 
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CEPLJENJE IN ZAŠČITA Z ZDRAVILI Cepljenje in zaščita z zdravili za prebivalstvo v primeru nujnih razmer 
(naravne in druge nesreče, posebna izpostavljenost nalezljivim boleznim, terorizem z biološkimi agensi 
itd.) se opravi z ustreznimi cepivi in zdravili glede na oceno tveganja in epidemiološko indikacijo, ki jo 
postavi NIJZ. 

7. 2 POSEBNE DOLOČBE 

Program cepljenja v primeru nujnih razmer se izvaja, če so izpolnjeni pogoji glede na oceno tveganja. 
Cepiva in zdravila za izvajanje programa v primeru nujnih razmer se zagotovijo iz blagovnih rezerv. 

7. 3 FINANCIRANJE 

Cepljenje in zaščita z zdravili za prebivalstvo v primeru nujnih razmer se financira iz sredstev 
državnega proračuna. 

12. Dokumentacija, ki jo vodi zdravstveni zavod oziroma zasebni zdravnik, ki opravlja cepljenje mora 
biti vodena na način, ki omogoča sledljivost zdravil in takojšni umik zdravila iz prometa.  

Kljub večkratnemu obvestilu, da so cepiva kontaminirana, ta še vedno niso bila umaknjena iz prometa. 
Lahko sklepamo na namerno škodovanje prebivalstvu RS? Na ignoranco ali preprosto na malomarnost? 

Poslanec mag. Židan je na Vas naslovil poslansko vprašanje. Zahteva številne odgovore, javno razpravo 
(ki je doslej v SLO še ni bilo) in odpravo dvoma. Zavedamo se, da je v trenutni globalni situaciji to velik 
izziv. Hkrati pa smo prepričani, da ste edini od ministrov, ki ne le zgolj zaradi svoje izobrazbe ampak 
predvsem zaradi svoje drže, miru in modrosti, to zmore. Opravljeno bo veliko in pomembno delo in le 
tako bomo zares rešili pomembna vprašanja. 

V ZNRO smo vam pisali v začetku mandata. Ponovno prilagamo naše pismo (Priloga 1) in povzetek 
raziskave Corvelve (Priloga 2).  

 

Oglejte si kratek 3-minutni video, ki je lepo povzame 3 in pol urno predavanje dr. farm. Lorette Bolgan iz 
Corvelve, ki je Slovenijo obiskala decembra lani in nam razkrila, kaj vse so našli v cepivih v neodvisni 
laboratorijski analizi: 

https://www.youtube.com/watch?v=u_eNjQJfuok&feature=youtu.be&idU=4&fbclid=IwAR1vksu4-
hzxDWjkMXYS5doi5b-xOZIAGeZ4BTOzPeGmdZCjLdUsrHnIcOY 

 

S spoštovanjem, Esmeralda Vidmar, Združenje za naravni razvoj otrok 
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