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Odgovori na prejeta vprašanja v povezavi s cepljenjem proti virusu
SARS-CoV-2
naš dopis št. 181-15/2020/3062 z dne 17. 12. 2020

Zveza:

Na Ministrstvu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) smo v povezavi s cepljenjem proti
virusu SARS-CoV-2 prejeli vprašanja različnih deležnikov v sistemu zdravstva in socialnega
varstva, na katera v nadaljevanju podajamo odgovore.
1. Delam v domu, kjer imamo približno polovico varovancev, ki so tuji državljani. Imajo
evropsko kartico, ki jim zagotavlja samo nujne storitve. Doslej so bili za vsa cepljenja
samoplačniki. Predvidevam, da je tudi sedaj enako. Zanima me, če slučajno veste,
kako je s cepljenjem teh varovancev. So sploh lahko cepljeni v prvem krogu? Kakšna
je cena?
Odgovor: Kot navedeno v dopisu ministrstva Informacija v povezavi s cepljenjem proti
virusu SARS-CoV-2, št. 181-15/2020/3062 z dne 17. 12. 20201, se bo prve prejete odmerke
namenilo za cepljenje oskrbovancev in zaposlenih v domovih za starejše (v nadaljnjem
besedilu: DSO) ter najbolj izpostavljenim in ogroženim zdravstvenim delavcem v
bolnišnicah in zdravstvenih domovih. V skladu z Nacionalno strategijo cepljenja proti
COVID-19, št. 18100-41/2020/5 z dne 3. 12. 2020 (v nadaljnjem besedilu: Strategija
cepljenja) je cepljenje proti COVID-19 brezplačno za vse, ki imajo stalno ali začasno
prebivališče na območju Republike Slovenije. Stroški cepljenja proti virusu SARS-CoV-2 (v
nadaljnjem besedilu: SARS-CoV-2) se bodo v skladu z določenimi planom cepljenja skupin
prebivalstva, zagotavljali iz proračuna Republike Slovenije oziroma iz sredstev, pridobljenih
iz proračuna Evropske unije. Samoplačniško cepljenje trenutno ni predvideno. Do povračila
stroškov so upravičeni tisti izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki dokumentirajo evidentiranje
cepljenja prek sistema elektronskega registra cepljenih oseb (v nadaljnjem besedilu: eRCO
sistem). Evidentiranje in zagotavljanje podatkov o izvedenem cepljenju in neželenih učinkih
cepljenja prek eRCO sistema je za izvajalce cepljenja obvezno.
2. Imamo vprašanje glede cepljenja tujih državljanov (v našem primeru italijanskih
državljanov), ki so nastanjeni v naših DSO-jih. Zdravstvene oskrbe pri nas so deležni
preko evropske kartice.
Ali njim cepljenje proti covidu pripada? Jih lahko dodamo na sezname za cepljenje?
Odgovor: glejte odgovor na predhodno vprašanje.
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DSO v aplikacijo https://zvem.ezdrav.si/limesurvey/index.php/599877/lang-sl poroča število
oskrbovancev in zaposlenih, ki soglašajo s cepljenjem.
3. Želeli smo preveriti, če v prvi fazi pridobimo soglasja za cepljenje samo za
stanovalce, ki se niso preboleli Covid, kajti za soglasja vseh stanovalcev je premalo
časa.
Odgovor: Na podlagi Strategije cepljenja se prednostno cepijo oskrbovanci in zaposleni v
DSO, pri katerih okužba z virusom SARS-CoV-2 še ni bila potrjena oziroma je od potrjene
okužbe preteklo več kot tri mesece. Podatek o potrebni količini cepiva za oskrbovance
oziroma zaposlene, ki ne bodo cepljeni s prvo pošiljko, se lahko sporoči tudi naknadno.
4. Imam vprašanje vezano na prejeti dopis in sicer: Prioritetno naj se s prvo pošiljko
cepijo vsi zainteresirani oskrbovanci DSO, pri katerih okužba z virusom SARS–CoV2, v obdobju zadnjih treh mesecev pred cepljenjem, še ni bila potrjena. Kaj pa tisti, ki
so bili okuženi? … protiteles nimajo vsi, niti jih nismo določali.
Odgovor: Prvo količino cepiva, ki ga bo prejela Republika Slovenija, se nameni
oskrbovancem in zaposlenim v DSO ter najbolj izpostavljenim in ogroženim zdravstvenim
delavcem in sodelavcem v bolnišnicah in zdravstvenih domovih, pri katerih okužba z
virusom SARS-CoV-2 v obdobju treh mesecev pred cepljenjem še ni bila potrjena. Osebam,
ki so okužbo prebolele v zadnjih treh mesecih pred datumom cepljenja, bo cepljenje
omogočeno v nadaljevanju, ko bo cepljenje zagotovljeno skupinam prebivalstva, ki so
določene kot skupine, ki se cepijo prednostno.
5. V dopisu z dne 17. 12. 2020 je navedeno, da stanovalec poda informirano privolitev za
cepljenje, če tega ni sposoben, soglasje k cepljenju poda zakoniti zastopnik. Zanima
nas, kakšno soglasje je potrebno pridobiti od stanovalca – pisno ali ustno.
Kako ravnati v primeru, ko stanovalec nima zakonitega zastopnika, stanovalec pa
sam ne zmore izraziti volje in podati privolitev? Ali v takih primerih lahko o cepljenju
presodi zdravnik?
Odgovor: Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20; v
nadaljnjem besedilu: ZPacP)2 v 26. členu določa, da ima pacient pravico do samostojnega
odločanja o zdravljenju, pod pogoji, ki jih določa zakon. Pacientu, ki je sposoben odločanja
o sebi, brez njegove poprejšnje svobodne in zavestne privolitve na podlagi prejetih pojasnil
iz 20. člena ZPacP ni dovoljeno opraviti medicinskega posega oziroma zdravstvene
obravnave, razen v primerih, ki jih določa zakon.
37. člen ZPacP določa, da če pacient zaradi težav v duševnem zdravju ali drugega vzroka,
ki vpliva na zmožnost razsojanja, ni sposoben privolitve v medicinski poseg, se poseg sme
opraviti le, če ga dovoli njegov zakoniti zastopnik. Če pacient nima zakonitega zastopnika,
do njegove postavitve lahko privolitev v medicinski poseg oziroma zdravstveno obravnavo
dajo osebe, ki so sposobne odločanja o sebi in so dopolnile 18 let starosti, in sicer v
naslednjem izključujočem vrstnem redu:
- pacientov zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz istospolne skupnosti,
- pacientovi otroci ali posvojenci,
- pacientovi starši oziroma posvojitelji,
- pacientovi bratje ali sestre,
- pacientovi stari starši,
- pacientovi vnuki.
Če navedene osebe ne dosežejo soglasja o izvedbi medicinskega posega oziroma
zdravstvene obravnave, odloči o tem zdravnik, ki pacienta zdravi, pri čemer upošteva
podana mnenja in pacientovo največjo zdravstveno korist.

2

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4281
Stran 2 od 4

6. V DSO imamo 125 kandidatov za cepljenje, med katerimi je okrog štirideset
zaposlenih, ostali so stanovalci, ki doslej še niso bili okuženi. Soglasja slednjih še
pridobivamo, zato je možno, da bo končni seznam nekoliko krajši.
Zanima me, na koliko cepiv dejansko lahko računamo oziroma, kdaj bomo o tem
obveščeni.
Odgovor: Kakor hitro bo pripravljen razdelilnik, boste DSO seznanjeni s količino cepiva, ki
ga boste prejeli. V dopisu ministrstva Informacija v povezavi s cepljenjem proti virusu
3
SARS-CoV-2, št. 181-15/2020/3062 z dne 17. 12. 2020, je navedeno, da vsak DSO
pripravi poimenski seznam oskrbovancev DSO in zaposlenih, ki se bodo cepili. Glede na
omejitve pri pakiranju cepiva, naj bo število kandidatov za cepljenje deljivo s 5 (v eni viali je
pet odmerkov cepiva). Ker je vsak odmerek cepiva dragocen, je ključnega pomena, da se
porabi vse pripravljene odmerke cepiva.
Predlagamo, da naročite količino cepiva, ki jo boste porabili. Če bi zaradi nepredvidljivih
okoliščin prišlo do viška cepiva v DSO, predlagamo da se cepivo porabi za zdravstvene
delavce in zdravstvene sodelavce izvajalcev zdravstvene dejavnosti.
V povezavi z najpogostejšimi vprašanji glede cepljenja proti virusu SARS-CoV-2, vas
usmerjamo tudi na odgovore, objavljene na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno
zdravje: https://www.nijz.si/sl/najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-cepljenja-proti-covid19#kaj-lahko-storim-kot-posameznik%2C-da-bo-pandemija%2Fepidemija-cimprej-minila%3F.
Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.
Za sodelovanje in pomoč se vam najlepše zahvaljujemo.

S spoštovanjem,
mag. Klavdija KOBAL STRAUS
v. d. generalne direktorice
Vročiti:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Naslovniki vprašanj – po e-pošti
Socialno varstveni zavodi – po e-pošti
Javni zdravstveni zavodi – po e-pošti
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si;
janja.romih@gov.si – po e-pošti
Skupnost socialnih zavodov Slovenije, info@ssz-slo.si – po e-pošti
Skupnost varstveno delovnih centrov, skupnostvdcs@gmail.com – po e-pošti
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki
Sloveniji, sous@siol.net – po e-pošti
Nacionalni inštitut za javno zdravje, info@nijz.si; tatjana.frelih@nijz.si – po e-pošti
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, gp.zirs@gov.si, Vera.Ovsenek@gov.si
- po e-pošti
Zdravniška zbornica Slovenije, gp.zzs@zzs-mcs.si - po e-pošti
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–

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, tajnistvo@zbornicazveza.si - po e-pošti
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