SPLOŠNA NAVODILA ZA JAVNOST

Covid-19 je bolezen, ki jo povzroča novi koronavirus SARS-CoV-2, za katerega je značilno, da je zelo
nalezljiv in se hitro širi med ljudmi.

Z novim koronavirusom se lahko okužimo vsi, tako starejši kot mlajši, medtem ko imajo težji

potek bolezni starejše osebe in osebe s kroničnimi obolenji.
Vsak posameznik lahko pomembno prispeva k preprečevanju širjenja virusa.
Najpomembnejše je upoštevanje previdnostnih ukrepov, najučinkovitejši ukrep za zaščito našega
zdravja ter zdravja naših bližnjih pa je cepljenje proti covidu-19.
Cepljenje namreč predstavlja najboljšo zaščito pred boleznijo ter težavami, tveganji in posledicami, ki
jih prinaša covid-19. Ko bomo na vrsti, se torej cepimo. S tem namreč izkazujemo skrb zase in za vse
okrog nas. Na seznam zainteresiranih za cepljenje se lahko naročite preko spletne aplikacije
https://www.gospodar-zdravja.si/reservation/patients/service_provider/455/doctor/1376/506

Skrb glede varnosti in učinkovitosti cepiv je odveč. Vsa cepiva morajo iti skozi enake, točno določene,
postopke testiranja in ocenjevanja, kjer se preverja njihova učinkovitost in varnost, za kar poskrbijo
ustrezne inštitucije.
Zaradi široke uporabe spleta in družbenih omrežij je tudi na področju cepljenja proti covidu-19 na
voljo veliko različnih informacij. Zavedati pa se je treba, da niso vse resnične. Informacije zato vedno

pridobivajmo iz zanesljivih in uradnih virov ter od strokovnjakov, ki se s področjem ukvarjajo.
Ker bo ključnega pomena pri naši odločitvi za cepljenje predvsem naše zaupanje v varnost in
učinkovitost cepiva, so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje zbrali odgovore na najpogostejša
vprašanja. Najdemo jih lahko na posebni spletni strani, www.cepimose.si.
Pomembno je, da za uspešno obvladovanje epidemije stopimo skupaj.
Zato se čim prej nalezimo dobrih navad in se cepimo v čim večjem številu.

Svetovalna skupina za cepljenje na NIJZ pripravi cepilno strategijo, ki jo v ZD Zagorje
dosledno upoštevamo. Medicinska sestra v ambulanti vašega osebnega izbranega
zdravnika, si je ob vašem klicu in želji da se cepite, zapisala vaše podatke (ime in priimek,
roj. podatke, telef. št. in morebitne posebnosti oz. kronične bolezni).
KO BOSTE NA VRSTI VAS BOMO Z VESELJEM KONTAKTIRALI IN VAS OBVESTILI O TERMINU
ZA CEPLJENJE.

Trenutna strategija cepljenja (velja od 1.4.2021):
mRNA cepiva (Pfizer/BioNTech, Moderna) se v trenutni situaciji praviloma uporabljajo:
• za osebe stare 75 let in več ter posebej ranljive kronične bolnike,
• za osebe stare 65 let in več,
•za oskrbovance DSO ,ki še niso bili cepljeni.

Cepivo AstraZeneca se v trenutni situaciji uporablja:
•za osebe stare 60-64 let, lahko tudi starejše, če izrazijo interes za cepljenje s tem cepivom in želijo
cepljenje opraviti čim prej
*Posebej ranljivi kronični bolniki (tik pred terapijo ali na določeni terapiji)
1. bolniki s presajenimi organi (tudi pred planirano presaditvijo);
2. bolniki z določenimi rakavimi obolenji:−bolniki, ki so trenutno na kemoterapiji−bolniki s pljučnim
rakom na radikalni radioterapiji−bolniki z rakom krvotvornih organov ne glede na fazo

zdravljenja−bolniki z rakom na imunoterapiji ali prejemniki zdravljenj s protitelesi−bolniki z rakom, ki
prejemajo zdravljenje, ki vpliva na imunski sistem, kot so inhibitorji proteinske kinaze ali PARP
inhibitorji−bolniki po PKMC v zadnjih 6 mesecih ali če še prejemajo imunosupresivna zdravila;
3. bolniki s hudimi boleznimi pljuč: npr. cistična fibroza, težka astma (vsi, ki imajo kljub maksimalni
inhalacijski terapiji in prepoznani zdravljeni komorbidnosti, še vsaj 2 poslabšanji na leto in
potrebujejo sistemski steroid in/ali imajo uvedeno biološko terapijo), KOPB (vsi, ki imajo vsaj 2
poslabšanji letno in potrebujejo antibiotično terapijo ali sistemski steroid oz. vsaj enkrat letno
hospitalizacijo zaradi poslabšanja), bolniki s pomanjkanjem alfa1antitripsina, bolniki z restriktivnimi
boleznimi pljuč s VC < 60 % norme in bolniki z idiopatsko pljučno fibrozo,
4. bolniki z redkimi boleznimi, ki povečujejo tveganje za okužbo (npr. težke prirojene okvare
imunosti);
5. osebe na imunosupresivnem zdravljenju ali s stanji, ki povečajo tveganje za okužbo (po IDSA**);

6. odrasli z Downovim sindromom;
7. odrasli na dializi ali s kronično ledvično boleznijo 5. stopnje.
8. osebe z več kroničnimi boleznimi, ki so, po presoji lečečega zdravnika, posebej ranljive.

NEKAJ ODGOVOROV NA VPRAŠANJA, KI SE VAM MORDA PORAJAJO
Cepljenje proti covidu-19 ne more povzročiti pozitivnega rezultata PCR testa ali hitrega

antigenskega testa, saj merita prisotnost virusa, v cepivu pa virusa ni.
Kljub alergiji na penicilin ali določeno vrsto hrane, se vseeno lahko cepimo.
O cepljenju nosečnic in doječih mater je zelo malo podatkov, ki pa ne kažejo, da bi bilo cepivo
kakorkoli škodljivo za nosečnice, plod in novorojenčka.
Ker se otroci v klinične študije vključujejo šele naknadno, zaenkrat ni dovolj podatkov o varnosti in
učinkovitosti cepljenja pri njih, zato se za zdaj ne cepijo.
Tako kot vsako cepivo, imajo lahko tudi cepiva proti covidu-19 neželene učinke, ki pa so običajno
blagi do zmerni in prehodni. V naslednjih dveh dneh po cepljenju se lahko pojavijo bolečina, oteklina
in/ali rdečina na mestu cepljenja, utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, mrzlica,
povišana telesna temperatura, slabost, bruhanje, oteklost bezgavk, ki pa običajno izzvenijo v nekaj
dneh. Te reakcije so pričakovane in kažejo, da se je naš imunski sistem odzval na cepljenje.
Cepljenje je brezplačno in bo postopoma zagotovljeno vsem odraslim prebivalcem, ki se bodo želeli
cepiti.
Cepljenje je smiselno tudi po prebolelem covidu-19, saj pričakujemo, da bomo po cepljenju boljše in
dolgotrajnejše zaščiteni, kot če bi bolezen preboleli. Razmak med prebolelo boleznijo in cepljenjem
mora biti 6 mesecev.
Ker se pri bolezni COVID-19 lahko pojavijo resni zapleti in zaradi njene velike razširjenosti, koristi
cepiva pri njenem preprečevanju odtehtajo tveganje za neželene učinke.

CEPIVO ASTRAZENECA IN COMIRNATY (PFIZER)
Cepivo AstraZeneca deluje tako, da telo pripravi na obrambo pred okužbo s koronavirusom SARSCoV-2. Virus ima na svoji površini t.i. protein bodice, ki jih uporabi za vstop v telesne celice in
povzročitev bolezni.
Ko oseba prejme cepivo, ta dostavi gen za protein SARS-CoV-2 v telesne celice. Celice nato uporabijo
gen za proizvodnjo proteinov bodic. Imunski sistem te osebe bo te proteine nato prepoznal kot tuje
in ustvaril protitelesa za obrambo proti virusu.

Če pozneje cepljena oseba pride v stik z virusom SARS-CoV-2, bo imunski sistem virus prepoznal in
bil pripravljen obraniti telo pred okužbo.
Cepivo Comirnaty se uporablja za preprečevanje bolezni covid-19. Glavna sestavina cepiva je mRNK
(informacijska RNK), ki služi kot navodilo za nastanek virusne beljakovine S. Z vnosom cepiva v telo
celice same izdelajo virusno beljakovino S, ki jo prepozna imunski sistem in ustvari imunsko zaščito
proti virusu.

»NALEZIMO SE DOBRIH NAVAD – CEPIMO SE«

