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Spoštovani! 

 
Veterinarska zbornica Slovenije in Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani obžalujeta nepremišljene, zavajajoče 
in neresnične zapise glede cepljenja proti virusu SARS-CoV-2 in poteku bolezni COVID-19, navedenih v peticiji 
skupine državljanov "Iniciativa slovenskih zdravnikov". Prav tako se distanciramo od ravnanja kolegov veterinarjev, 
ki so peticijo podpisali. Kljub velikim prizadevanjem medicinske stroke, da sproti pojasnjuje in odgovarja na 
vprašanja ter dileme povezane s proizvodnjo cepiv, testiranjem, registracijo, uporabo in delovanjem, je popolnoma 
nerazumno, da del posameznikov z medicinsko izobrazbo v to sploh dvomi.  
 
Veterinarska medicina ima več desetletij trajajoče dobre izkušnje z obvladovanjem epizootij in panzootij z uporabo 
cepiv. Opozoriti želimo, da je ravno dosledno večletno cepljenje populacij psov in lisic proti steklini v Evropi 
omogočilo izkoreninjenje te, za ljudi smrtno nevarne bolezni. Druga zgodba o uspehu je nedavno izkoreninjenje 
posebno nevarne kužne bolezni modrikastega jezika pri prežvekovalcih (BTV), ko smo z masovnimi individualnimi 
cepljenjem (skupno 4 milijoni odmerkov) bolezen zajezili že v prvem letu izvajanja programa. Naj omenimo še 
dejstvo, da proizvodnje perutnine v obsegu kot jo imamo v Sloveniji danes, in s tem zagotavljanja zadostnih potreb 
ljudi  po živalskih beljakovinah, ne bi bilo brez letnih cepljenj več milijonov piščancev. Kar se tiče uporabe 
neregistriranih vakcin, se je veterina v Evropi z njimi srečala v letih 2014-2017, ko je bilo potrebno nemudoma 
zajeziti in izkoreniniti smrtno nevarno bolezen vozličastega dermatitisa pri govedu. V Evropi neregistrirana vakcina 
je sicer povzročila večji delež neželenih učinkov kot sicer, vendar je omogočila preživetje živali. Splošno mnenje 
veterinarske stroke zato je, da koristi cepljenja proti nevarnim kužnim boleznim, ob spoštovanju vseh pravil dobre 
prakse, nedvomno pretehtajo nad potencialnimi neželenimi učinki, tudi v primeru epidemije COVID-19.  

S tem zapisom želimo slovenski veterinarji izraziti solidarnost s kolegi zdravniki in se vam za vaše prizadevanje, 
požrtvovalnost ter opravljeno delo v teh težkih časih iz srca zahvaljujemo in čestitamo. 
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