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KORONSKA KRIZA

POD DROBNOGLEDOM
EMPIRIČNE ZNANOSTI 

Zdravstvena preventiva je tabu, kadar govorimo o rakavih obolenjih in ne le-teh. Kar 
naenkrat nas hočejo prepričati, da se bojijo za naše zdravje in da so vsi ukrepi, sprejeti v tej 
koronski krizi, v naše dobro. Lani marca so ljudem po celem svetu začeli jemati svobodo 
in dostop do svežega zraka, medtem pa so nam ponujali strah z veliko žlico. Koliko se nas 
je vprašalo zakaj? Nekateri smo šli do konca in smo končno uvideli, kdo nam kroji našo 
realnost. Tale koronska kriza je nujno potrebna, da se ljudje končno zavemo svoje moči.    
Dr. Jerneja Tomšič, PhD

Medicina je že dolgo časa zgolj industrija, industrija, ki ima 2-x višjo profitno stopnjo od 
vojaške ali naftne industrije. Dogajanje ob kovidu je samo en obraz te industrije. Je samo 
en obraz iatrogene medicine. To je predvsem odvečna, nepotrebna medicina. Za srčno-
žilnimi boleznimi in rakom je tretji največji ubijalec ljudi. Kovid utegne postaviti iatrog-
eno medicino na drugo ali celo prvo mesto, kajti prinaša ji ogromne dobičke. Odškodnine, 
ki jo mora plačevati zaradi nezaželenih, mnogokrat usodnih pojavov jemljejo kot stroške 
poslovanja. Za razumevanje kovida se je treba najprej seznaniti s to, črno platjo medicine. 
Potem vam bo vse takoj jasno.    Dr. Tomaž Makovec, mag. farm., PhD

Na tej točki je vse, kar si želim, možnost razprave vseh znanstvenikov in strokovnjakov, 
kar v trenutnem ozračju ni mogoče. Trenutno je prepovedano izražati svoje znanstveno ali 
strokovno mnenje, razen, če podpiraš zapovedano narativo. Kljub temu, da so marsikateri 
podatki dostopni vsem, je praktično o vsem hkrati prepovedano razpravljati. Prepoved 
razprave pa je smrt za napredek, znanost in svobodno družbo.    Dr. Žiga Zebec, PhD

Čredna imunost proti koronskim virusom se dosega po naravni poti s pridobivanjem 
naravne imunosti. Da jo bomo dosegli le z množičnim cepljenjem, je laž in prevara, ki jo 
širi WHO. Virus kovid19 je v zadnjem letu mutiral le za okoli 0,3%. Torej, 99,7% genske 
strukture virusa kovid19 je pri vseh sevih iste. Če se okužite z enim od sevov, boste razvili 
naravno imunost za vse ostale. Koronska cepiva so že in bodo še naredila veliko več škode 
kot koristi. Znanstvena analiza učinkovitost cepiv na velikih številkah, o kateri uradna 
medicina noče slišati, kjer primerjamo cepljene in necepljene skupine prebivalstva, bo to 
neizpodbitno dokazala. Podatki SURS kažejo, da je smrtnost v prvih štirih mesecih leta 
2021 večja za 9,44% glede na povprečno smrtnost prvih štirih mesecev v zadnjih šestih 
letih. Uradna medicina te zaskrbljujoče podatke ignorira.   Srečko Šorli, fizik 

Javnost ima pravico spraševati in vedeti, oblast in stroka imata dolžnost 
odgovarjati, pojasnjevati in omogočiti védenje.   Dr. Andraž Teršek, ustavnik
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KORONSKA KRIZA
POD DROBNOGLEDOM 
EMPIRIČNE ZNANOSTI

Uvodnik

Namen našega zbornika je, da se koronska kriza postavi v okvir empirične 
znanosti. Znanost nismo ljudje, ki imamo o nekem obravnavanem  po-
javu osebno mnenje, znanost je ustvarjanje verodostojnih modelov sveta, 
ki temeljijo le in samo na opazovanju in meritvi. 

Ideal znanosti je resnica, ideal prava je pravičnost. V teh prelomnih časih 
sta resnica in pravičnost edina pot iz nastale situacije. Da bi lahko za-
dostili pravičnosti, moramo najprej poznati resnico. Namen zbornika je 
prikazati koronsko zaroto slovenski javnosti z očmi empirične znanosti, 
ki nam z opazovanjem in meritvijo zagotavlja jasno, resnično sliko dane 
situacije. 

Resnica je bila v zgodovini človeštva zmeraj  temelj za pravičnost, se pravi 
za pravne poti, ki pravičnost ustvarijo. Človek lahko beži pred lažjo, resni-
ca pa ga kljub temu zmeraj dohiti. Brezglavi tek v svetovno koronsko pre-
varo vodi v družbeno dezintegracijo, bolezen in umiranje. Namen našega 
zbornika je, da se v Sloveniji ustavimo, pogledamo nazaj v preteklo leto in 
se soočimo z Resnico, z empiričnimi znanstvenimi dejstvi o neustreznos-
ti PCR testa, o neučinkovitosti zapiranja ljudi in države, o nevarnosti in 
neučinkovitost mask in o nevarnosti koronskih cepiv, zaradi katerih ljudje 
množično zbolevajo in umirajo. 
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Znanstvena analiza velikih številk bo uničevalno moč cepiv neizpodbitno 
dokazala. Zahteva, da se ta analiza opravi, je odgovornim posredovana. 
Posluha, da bi jo opravili in tako v Sloveniji dobili jasno sliko učinkovitosti 
cepiv zaenkrat ni. Članek prof. Ioannidis-a na osnovi statistike velikih 
številk dokazuje, da je na smrtnost za kovidom19 je podobna smrtnosti 
koronske gripe (1). Učinkovita in preizkušena zdravila za kovid19 obsta-
jajo, cepljenje je popolnoma nepotrebno in ni do sedaj dalo nobenih mer-
ljivih pozitivnih učinkov. Empirična znanost je svojo resnico povedala in 
s tem opravila svojo dolžnost.

Koliko ljudi bo zaradi cepljenja po nepotrebnem zbolelo in umrlo je v 
danem trenutku stvar zdrave pameti, stvar nacionalne varnosti in stvar 
pravnikov. Slovenska ustava načrtne depopulacije, ki se izvaja z množičnim 
cepljenjem,  zaenkrat ne dopušča. 

                                                                                                   Srečko Šorli

 

1  Ioannidis JPA. Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seprevalence 
 data. Bull World Health Organ. 2021 Jan 1;99(1):19-33F. doi: 10.2471/  
 BLT.20.265892. Epub 2020 Oct 14. PMID: 33716331; PMCID: PMC7947934.
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KAZALO: 
EMPIRIČNA ZNANOST 

(7-94)

Tomaž Kiker
POŠKODBE IN SMRTI ZARADI 

EKSPERIMENTALNIH CEPIV  V SLOVENIJI IN EVROPI  
-  URADNI PODATKI NIJZ IN EMA  (7-22)

Srečko Šorli
MATEMATIČNI MODEL POVEČANE SMRTNOSTI 

PREBIVALSTVA V SLOVENIJI ZARADI ZASTRUPITVE 
S SPIKE PROTEINI  (23-28)

 Dr. Tomaž Makovec, mag. pharm. PhD
MEDICINA, KAPITAL IN COVID-19 (29-47)

Dr. Žiga Zebec, PhD
UPORABA  qPCR TESTOV ZA DETEKCIJO 

SARS-CoV-2 V SLOVENIJI  (49-60)

Dr. Žiga Zebec, PhD 
IZVOR VIRUSA SARS-CoV2, CEPIVA, SPIKE PROTEINI, 

ASIMPTOMATSKI , NARAVNA IMUNOST IN DRUGE 
INFORMACIJE O KORONA PANDEMIJI (61-72)

Dr. Igor Pušnik, PhD in Dr. Jerneja Tomšič, PhD
UPORABA PCR TESTOV ZA 

DIAGNOZO COVID-19 (73-94)
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MEDICINA 
(95-185)

Sabina Senčar, dr. med. 
KAKO SMO PONOVNO PRIŠLI DO KONČNE REŠITVE 

ALI  »FINAL SOLUTION«    (97-120)

mag. Vladimir Pirnat, dr. med.
COVIDIZEM IN DOPISI ODGOVORNIM     (121-160)

 Gregor Knafelc, dr.med, dent. 
CYBER BIO SECURITY SPIN DOCTORS 

(spin dentist)     (161-176)

Anton Komat
KDO MI IZDA VELJAVNO POTRDILO, 

DA SEM ZDRAV?   (177-185)

OTROCI
(187-224)

Dr. Milan Hosta, PhD
»PEDAGOŠKI KRIMINAL« IN PSIHO-SOMATSKO 

BREME COVID-19 UKREPOV   (189-214)

Petra Mihalek Novak, dr.med. in Marko Novak, dr.med
OTROCI IN COVID-19    (215-224)
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PRAVO IN POLITIKA
(225-363)

Jure Pogačnik, univ. dipl. prav.
CEPLJENJE: KRŠENJE PREDPISOV IN 

IGNORIRANJE VARNOSTNIH MEHANIZMOV  (227-236)

mag. Gregor Kos
KORONSKA KRIZA KOT POSLEDICA 

POLITIKANTSTVA POLITIKE    (237-244)

Izr. prof. dr. Andraž Teršek
COVID-VPRAŠANJA IN SIVE LISE V PRESEČIŠČU 
PRAVA, HUMANISTIKE IN MEDICINE    (245-320)

 
Igor Vuksanovič 

PREDSTAVITEV REŠEVANJA NEKATERIH 
POSTOPKOVNIH VPRAŠANJ V USTAVNOSODNI 
PRESOJI AKTOV DRŽAVE, KI POMENIJO ODZIV 

NA EPIDEMIJO COVID-19   (321-328)

Marko Blatnik univ. dipl. prav. 
ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST ZARADI 

POSLEDIC CEPLJENJA ZA COVID-19    (329-336)

Izr. prof. dr. Andraž Teršek
ZAUPANJE IN SOLIDARNOST, PRAVIJO. VSEKAKOR. 

PA »BREZPOGOJNO« ZAUPANJE IN »CEPILNA« 
SOLIDARNOST. OH, OPROSTITE, AMPAK … ?!  (337-363)
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POŠKODBE IN SMRTI ZARADI EKSPERIMENTALNIH 
CEPIV  V SLOVENIJI IN EVROPI  -  
URADNI PODATKI NIJZ IN EMA

Tomaž Kiker

Za kaj gre? Informiranje, zavajanje ali zločin?

V glavnih medijih neprestano ponavljajo, da so “cepiva” varna in predstav-
ljajo edino odrešitev iz objema koronske krize in karantenskih ukrepov za 
prebivalstvo. Kar je za večino prebivalstva žal kredibilno, ker večina ver-
jame, da glavni mediji opravljajo svoje poslanstvo in korektno informirajo 
javnost o aktualnih dogodkih in novicah. Drugi trdimo, da je poročanje o 
tej temi enostransko, usklajeno in vedno se poroča enako: 

“Virus je nevaren, “cepivo” je varno in učinkovito, cepite se čimprej!”

Ali mediji korektno opravljajo delo in informirajo javnost?

Ali temu sploh še lahko rečemo objektivno poročanje?

Ali gre za zavajanje javnosti? 

Ali gre za nevarno propagando? 

Ali gre za sodelovanju pri najhujšem zločinu?

Presodite sami, ko boste prebrali ta zbornik.
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Kaj lahko razberemo iz uradnih podatkov NIJZ 
in kako si jih lahko razlagamo

V Sloveniji imamo Nacionalni Inštitut za Javno Zdravje, ali krajše NIJZ, 
ki vsak teden izda tedensko poročilo, o številu porabljenih odmerkov in 
številu prejetih prijav neželenih stranskih učinkov. Za analizo podatkov 
sem uporabil tedensko poročilo NIJZ iz dne 13.6.2021. (slika 2, desno)

Iz tabele na vrhu lahko izračunamo verjetnost za zabeleženo prijave pri 
NIJZ, ki ni zanemarljiva. Če skupno število cepljenj predstavlja 100%, 
skupno število prijav neželenih učinkov pa y %, je izračun sledeč:

  849.662  ....   100%          y= (3.252x100)/849.662
      3.252  ....     y %            y=0,3827

1 prijava na več kot 261 cepljenj (261,2613)
Ker sta pri tem proizvajalcu predvidena 2 odmerka in ker se, kot je znano, 
število prijav stranskih učinkov poveča po prejetju 2. odmerka, je za bolj 
korekten izračun potrebno vzeti za osnovo število cepljenih oseb z dvema 
odmerkoma. Po podatkih NIJZ je bilo dne 17.6.2021 teh 374.147, kot je 
razvidno iz spodnje slike. 

Slika 1: Interaktivni prikaz podatkov o cepivih in cepljenju proti covidu-19
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Slika 2: 2. stran tedenskega poročila NIJZ s podatki do 13.6.2021
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Tako pridemo do spodnjega izračuna:

  374.147  ....   100%          y= (3.252x100)/374.147
      3.252  ....     y %            y=0,8691

1 prijava na 115 cepljenj (115,0615)

Ker številka 374.137 izvira iz podatkov z dne 17.6.2021 (dejanskih podat-
kov za dan 13.4.2021 nisem našel), sem iz obstoječih podatkov izračunal 
kolikšen delež predstavljajo cepljeni z obema odmerkoma, glede na vse 
cepljene (869.984), ki je 43% ali natančeje 43,0050 %. Če ta procent upo-
rabimo pri skupnem številu cepljenj 849.662 , z dne 13.4.2021 (tedensko 
poročilo NIJZ) lahko pridemo do dobrega pribljižka točnim podatkom.

  849.662  ....   100%          y= (849.662x43)/100
         y      ....     43 %          y=365.354,66
 

Rezultat zaokrožimo navzgor, dobimo izračunan pribljižek 365.355, 
za dan 13.6.2021, katerega bom uporabil za nadaljevanje izračunov. 

Najbrž pa tiste, ki se odločajo za cepljenje ne zanima kakšna je verjet-
nost, da bi neželen stranski učinek po cepljenju prijavili, ampak kakšna 
je verjetnost, da bodo katerega od teh stranskih učinkov po cepljenju 
sami doživeli.

Zato moramo število prijav (3.252) zamenjati s številom neželenih stran-
skih učinkov, katere najdemo na isti strani poročila pod tabelo in besedi-
lom. V opisu slike je navedeno skupno število neželenih stranskih učinkov 
(7.702), v grafu spodaj pa so razvrščeni po skupinah in številčnosti.

Večkrat smo lahko slišali člane naše strokovne ekipe, da je stranski učinek, 
bolečina na mestu aplikacije celo zaželjen, ker naj bi slednje samo potrje-
valo, da je imunski sistem odreagiral in da je to normalno. 
Ob takšnih izjavah se poraja vprašanje: 
Če je učinek zaželjen, zakaj so ga NIJZ, EMA in proizvajalec uvrstili na 
seznam neželenih stranskih učinkov?
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1. Izračun za vse, ki vas ne skrbijo splošne težave in spremembe na mestu 
aplikacije, vse ostale potencialne težave pa vas skrbijo. Torej od skupnega 
števila prijav (7.702), odštejemo število vseh splošnih težav in sprememb 
na mestu aplikacije (4.402), ostane nam 3.300 prijavljenih stranskih 
učinkov.

  365.355  ....   100%          y= (3.300x100)/365.355
      3.300  ....     y %            y=0,9032

1 prijavljen stranski učinek na manj kot 111 cepljenj (110,7174)

2. V kolikor pa vas skrbijo vsi prijavljeni neželeni stranski učinki po ce-
pljenju, pa moramo upoštevati vse prijavljene stranske učinke, kar pomeni:

  365.355  ....   100%          y= (7.702x100)/365.355
      7.702  ....     y %            y=2,1080

1 prijavljen stranski učinek na manj kot 48 cepljenj (47,4383)

Po istem postopku sem izračunal verjetnost za prijavljen stranski učinek  
še za ostale proizvajalce “cepiv”, oziroma ponudnike genske terapije. 
Rezulate bom tudi tokrat razdelil na dve skupini:
1. Izračuni za za vse, ki vas ne skrbijo splošne težave in spremembe na 
mestu aplikacije, vse ostale potencialne težave pa vas skrbijo.

Pfizer/BioNtech
1 prijavljen stranski učinek na manj kot 111 cepljenj

Moderna
1 prijavljen stranski učinek na manj kot 92 cepljenj

AstraZeneca
1 prijavljen stranski učinek na manj kot 30 cepljenj

Johnson&Johnson
1 prijavljen stranski učinek na manj kot 138 cepljenj
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2. Izračuni, kjer so upoštevani vsi prijavljeni neželeni stranski učinki po 
cepljenju, so po proizvajalcih sledeči:

Pfizer/BioNtech
1 prijavljen stranski učinek na manj kot 48 cepljenj

Moderna
1 prijavljen stranski učinek na 36 cepljenj

AstraZeneca
1 prijavljen stranski učinek na manj kot 14 cepljenj

Johnson&Johnson
1 prijavljen stranski učinek na manj kot 64 cepljenj

Za izračune sem uporabil uradne podatke iz tedenskega poročila NIJZ, 
kjer so zajeti podatki do 13.6.2021. Sledijo slike strani 5, 7 in 9 iz omenjenega 
poročila, da lahko sami preverite vse zgornje izračune. V nadaljevanju  pa 
več o pogostosti neželenih stranskih učinkov.
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KAKO SO OPREDELJENE POGOSTOSTI 
NEŽELENIH STRANSKIH UČINKOV PO CEPLJENJU

Ker je po mojem laičnem mnenju to daleč od pojma zelo redko,  poiščem 
podatke, kjer so pojmi o pogostosti neželenih učinkov tudi točno defini-
rani. Našel sem jih v uradnem dokumentu enega od proizvajalcev (Astra-
Zeneca)1. Navajam besedilo, katerega najdete na 6. strani, pod točko 4.8 
Neželeni učinki, nad tabelo:

“Tabulated list of adverse reactions Adverse drug reactions (ADRs) are or-
ganised by MedDRA System Organ Class (SOC). Frequencies of occurrence 
of adverse reactions are defined as: 

very common (≥1/10); 
common (≥1/100 to <1/10);

uncommon (≥1/1,000 to <1/100); 
rare (≥1/10,000 to <1/1000); 

very rare (<1/10,000) and
not known (cannot be estimated from available data); 

within each SOC, preferred terms are arranged by decreasing frequency and 
then by decreasing seriousness.”

kar pomeni:

Frekvence neželenih učinkov so opredeljene kot:
zelo pogoste (≥1/10); 

pogoste (≥1/100 to <1/10);
nepogoste (≥1/1,000 to <1/100); 
redke (≥1/10,000 to <1/1000); 

zelo redke (<1/10,000) in
ni znano (ne more biti ocenjeno iz razpoložljivih podatkov); 

Ali to pomeni, da naši strokovnjaki in ostali, ki promovirajo cepljenje, 
zavajajo javnost z izjavami, da so neželeni stranski učinki zelo redki?

1 Dokument je javno dostopen na povezavi: https://www.ema.europa.eu/en/documents/
product-information/covid-19-vaccine-astrazeneca-product-information-approved-
chmp-29-january-2021-pending-endorsement_en.pdf
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PRIMERJAVA URADNIH PODATKOV NIJZ IN EMA

Kot je večini znano, se podatki o neželenih stranskih učinkih po cepljenju 
zbirajo tudi v bazi agencije EMA (European Medicines Agency).
Preveril sem koliko podatkov iz Slovenije lahko najdemo tam.

Uradni podatki EMA z dne 12.6.2021, kot je razvidno iz spodnjih slik.

Število posameznih primerov glede na države EEA (države, ki so znotraj 
Evropske ekonomske cone):

Pfizer: 

EMA: Število primerov iz Slovenije - 375

NIJZ: Število prijav neželenih stranskih učinkov - 3.252
            Število vseh prijavljenih stranskih učinkov - 7.702 

Glede na različne izraze pri zgornjih treh navedbah, bi lahko sklepal tudi, 
da je 375 ljudi podalo 3252 prijav, ker so utrpeli 7702 učinkov po cepljenju.
Bolj razumna razlaga, glede podatkov iz Slovenije zajetih v bazo EMA, pa je:

V bazi EMA je zajetih 11,5313 % vseh prijav.
V bazi EMA je zajetih 4,8688 % vseh prijavljenih stranskih učinkov.
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Moderna:

EMA: Število primerov iz Slovenije: 20
NIJZ: Število prijav neželenih stranskih učinkov:  230
            Število vseh prijavljenih stranskih učinkov:  487 

V bazi EMA je zajetih 8,6956 % vseh prijav.
V bazi EMA je zajetih 4,1067 % vseh prijavljenih stranskih učinkov.

AstraZeneca: 

EMA: Število primerov iz Slovenije: 124
NIJZ: Število prijav neželenih stranskih učinkov:  2772

            Število vseh prijavljenih stranskih učinkov:  7.656 
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V bazi EMA je zajetih 4,4733 % vseh prijav.
V bazi EMA je zajetih 1,6196 % vseh prijavljenih stranskih učinkov.

Johnson&Johnson: 

EMA: Število primerov iz Slovenije: 12
NIJZ: Število prijav neželenih stranskih učinkov:  222
            Število vseh prijavljenih stranskih učinkov:  553 

V bazi EMA je zajetih 5,4054 % vseh prijav.
V bazi EMA je zajetih 2,1699 % vseh prijavljenih stranskih učinkov.

Skupaj 

Skupaj je bilo v bazi EMA zabeleženih 531 primerov iz Slovenije.
Po podatkih NIJZ je bilo skupaj zabeleženih 6.476 prijav.

 Po podatkih NIJZ je bilo skupaj prijavljenih 16.398 stranskih učinkov.

V bazi EMA je zajetih 8,1995 % vseh prijav.
V bazi EMA je zajetih 3,2381 % vseh prijavljenih stranskih učinkov.

Kako je možen tako velik razkorak med uradnimi podatki?
Kdo je odgovoren?
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NAJHUJŠI STRANSKI UČINEK PO CEPLJENJU - SMRT

Na uradni spletni strani agencije EMA, najdemo tudi podatke o smrtnih 
žrtvah. Na 6. listu ,“Number of Individual Cases for a selected Reaction”, 
najdemo naslednje podatke (Pfizer - zadnji podatki, do dne 26.6.2021):

V levem delu najprej izberete eno od 27 skupin učinkov, kakor so podatki 
urejeni tukaj. Ko izberete skupino imate pod njo naštete vse učinke, ki so 
zajeti v tej skupini. Izbral sem skupino “General disorders and administra-
tion site conditions”, kar po prevodu ustreza NIJZ skupini Splošne težave in 
spremembe na mestu aplikacije, katero sem že omenil. Zaradi podatkov 
navedenih v spodnjem grafu, na naslednji strani so prepisane številke in 
postavke, pa tudi mislim, da je to skupino potrebno zajeti pri izračunih. 
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V  spodnjem grafu imamo postavko “Fatal”(usoden), in številko 2412.
Pod to postavko pa so ostale: 
Not Recovered (niso okrevali): 32.856 
Not Specified (ni opredeljeno): 0
Recovered/Resolved (okrevali/rešeno): 85.978 
Recovered/Resolved With Sequelae (okrevali/rešeno s posledicami): 1.202 
Recovering/Resolving (še vedno okrevajo/ še rešujemo): 38.616 
Unknown (neznano): 26.208

V eni od 27 skupin posledic, za eno od štirih “cepiv”, je rezultat tragičen:
2.412 mrtvih in 184.860 poškodovanih !

Kot je iz teh podatkov razvidno, v tej skupini ne gre zgolj za neprijetne 
bolečine na mestu vboda, ampak celo za usodne posledice-smrtne žrtve.

Ko sem nazadnje vse podatke poiskal in seštel vse številke sem prišel do 
naslednjega rezultata (upoštevajoč podatke EMA, do dne 12.6.2021):

Janssen                   500 mrtvih            34.638 poškodb
Moderna            4.050 mrtvih        117.177 poškodb
Pfizer                  7.054 mrtvih        558.437 poškodb
AstraZeneca      3.182 mrtvih         873.856 poškodb

Skupaj: 14.786 mrtvih in 1.584.117 poškodb
  

Glede na relativno visok delež mrtvih, glede na število vseh poškodb, ki 
znaša skoraj 1 %, oziroma natančno 0,9333 %, bi glede na podatke NIJZ 
(16.398 vseh prijavljenih stranskih učinkov), lahko to preračunano pome-
nilo 153 smrtnih žrtev(153,0425) v Sloveniji. Če bi upoštevali izračun, da 
je v bazi EMA zajetih le 3,2381 % vseh prijavljenih stranskih učinkov, bi 
to preračunano lahko pomenilo skoraj 4.725 mrtvih v Sloveniji. (natančno 
4.724,9930). 
Vendar pa, kolikor je meni znano, uradno v Sloveniji ni nihče umrl zaradi 
posledic po cepljenju. 

Ali smo tokrat res izjema ?
Zakaj ?
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Ker so številke precej šokantne, bi si marsikdo lahko mislil, da so pren-
pihnjene. Pa so res? Žal, ne.

Prof. Dolores Cahill, predsednica Svetovne zveze zdravnikov je 19.6.2021 
objavila njeno poročilo o število neželjenih učinkov in smrti po cepljenu. 
Rezultati so sledeči:

15.412 mrtvih in 1.654.407 prijavljenih neželenih stranskih učinkov.

Glede na 6 dni zamika med poročili so številke malce višje, kar samo 
potrjuje korektnost.

Ob tem je pomembno poudariti, da je pred nami še 5/6 trajanja 3. faze 
kliničnih testiranj in da v vseh teh slučajih preučujejo kratkotrajne pos-
ledice. 

Prav tako je pomembno dejstvo, placebo skupina, kot je razločila prof. 
Dolores Cahill. Treba je upoštevati, da je določen procent ljudi prejel placebo.

Upoštevajte vsa ta dejstva, preden sprejmete pomembno odločitev.
Številni svetovno priznani strokovnjaki svarijo, da poti nazaj ni! 
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Matematični model povečane smrtnosti prebivalstva v 
Sloveniji zaradi zastrupitve s spike proteini 

Srečko Šorli, Inštitut za bijektivno fiziko 

V letu 2020 so bili vsi ljudje v Sloveniji, ki so bili pozitivni na testu PCR,  
zavedeni, kot da so umrli za kovidom. Je pozitivni test PCR dovolj za to, 
da se nekdo opredeli, da je umrl za kovidom? Empirična znanost je doka-
zala, da je PCR test neustrezen za diagnostiko virusa. Zakaj ga še zmeraj 
uporabljamo? Zato ker v Sloveniji zaenkrat ni želje, da bi koronsko krizo 
proučevali  v duhu empirične znanosti. 

Da bi preprečili množično umiranje ljudi zaradi kovida19, smo v decembru 
2020 začeli z množičnim cepljenjem prebivalstva. Po šestih mesecih nimamo 
znanstvene empirične analize, koliko ljudi je bilo rešenih gotove smrti pred 
zloglasnim koronskim virusom. Nimamo niti empirične analize, da so cepiva 
varna. Znanost je luč razuma, ki uporablja le in samo percepcijo obravna-
vanega pojava in njegovo meritev. Tega pa v koronski krizi nihče ne spoštuje. 

Množica hudih direktnih poslabšanj zdravja po cepljenju neizpodbitno 
dokazuje, da so cepiva zdravju nevarna. Resnični teoretiki zarote so tisti, ki 
te poškodbe označujejo kot »nezaželene stranske učinke«, ki bi se zgodili 
tudi, če osebe ne bi bile cepljene. Njihov pogled je neznanstven, nerealen, 
iracionalen. Hude poškodbe mesec dni po cepljenju, so v glavnem zmeraj 
posledice cepljenja. Analiza velikih števil tovrstnih obolenj bo to neizpod-
bitno dokazala. V skupini cepljenih ljudi bo veliko več poškodb značilnih 
za »poškodbe po cepljenju« kot v skupini necepljenih ljudi. 

Medicina je v zadnjih dneh odkrila, da se spike proteini, ki se tvorijo po 
cepljenju, ne zadržujejo le v predelu vboda, ampak se po krvnem obtoku 
širijo v organe in povzročajo mnogotere bolezni, od katerih nekatere 
vodijo v smrt. Članki so navedeni v spodnjem videu, kjer zdravniki-znan-
stveniki javno predstavijo dejstvo, da je prišlo v tehnologiji cepiv na bazi 
mRNA do napake (1,2,3,4,5).  
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V matematiki funkcija: 

y = f (x),

prikazuje direktno kavzalno (vzročno)  povezavo med neodvisno spre-
menljivko x in odvisno spremenljivko y. V tem kontekstu je smrt odvisna 
spremenljivka y in bolezen je neodvisna spremenljivka x. Ljudje umiramo 
v glavnem zaradi bolezni, vzrok smrti je v glavnem bolezen. Tako, da 
lahko zapišemo: 

smrt = f (bolezen), 

ali na kratko: 

s = f (b)           (1). 

Medicina nam že  desetletja trdi, da bolezni, ki nastopijo po cepljenju, 
niso direktna posledica cepljenja, ampak so slučaj; se pravi med cepljen-
jem in boleznijo po cepljenju ni vzročne korelacije. Pri cepljenju z mRNA 
pa ta trditev ne vzdrži, kajti, medicina sama je dokazala, da se spike pro-
teini prenašajo po krvi in zastrupljajo organe, kar pri nekaterih ljudeh 
vodi v smrt. 

V enačbi (1) je smrt posledica naravnih bolezni, v enačbi spodaj pa je 
smrt tudi posledica cepljenja s cepivi mRNA: 

s = f (b+c )           (2), 

kjer b pomeni naravno bolezen in c pomeni cepljenje. Ljudje umirajo 
zaradi tega, ker so cepljeni. Enačba (2) nam pove, da cepljenje povečuje 
smrtnost prebivalstva za nek faktor c: 

smrtnost = naravna bolezen (BN )+
ustvarjena belezen s cepljenjem BC.

S = BN + BC       (3), 
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kjer BC pomeni bolezni, ki jih je povzročilo zastrupljanje s spike proteini. 

Zgoraj napisano je trdno znanstveno dejstvo, ki bi mu lahko oporekala 
le oseba, ki je opravilno nesposobna ali pa nima osnovne izobrazbe in ji 
je srednješolska matematika neznanka. Vsled enačbe (3) je v skupini ce-
pljenih zagotovo več mrtvih kot v skupini necepljenih. 

V Sloveniji smo začeli cepiti decembra 2020. Prve merljive učinke na 
povečano smrtnosti imamo že za mesec januar 2021. Treba je vzeti skupi-
no cepljenih v decembru 2020 in primerjati njihovo smrtnost s kontrolno 
skupino necepljenih, ki je izbrana v mesecu decembru 2020, Povprečna 
starost te skupine je ista kot cepljene skupine. Za konec januarja 2021 do-
bimo prvi podatek, namreč smrtnost cepljenih Cu bo večja od smrtnosti 
necepljenih Nu: 

Cu > Nu, 

kjer je Cu število umrlih v cepljeni skupini in Nu je število umrlih v nece-
pljeni skupini. 

Za konec februarja ponovimo isto kalkulacijo, s tem da so v skupini ce-
pljenih vsi cepljeni od decembra 2020 do konec januarja 2021. Tako do-
bimo jasno sliko povečane smrtnosti zaradi zastrupljanja s spike proteini. 
Postopek ponavljamo do konca meseca maja in dobili bomo neizpod-
bitno jasno znanstveno analizo cepiv, ki ji ne bo mogel nihče oporekati. 
Znanost, bo kot zmeraj, imela zadnjo besedo. 

           SKUPINA CEPLJENIH          SKUPINA NECEPLJENIH
              DECEMBER 2020                              DECEMBER 2020
        KONEC JANUARJA 2021                     KONEC JANUARJA 2021
                        Cu-jan                                                   Nu-jan
       KONEC FEBRUARJA 2021                  KONEC FEBRUARJA 2021      
                        Cu-feb                                                    Nu-feb
                            itd                                                       itd 
  
Vsled zastrupitev cepljenih ljudi z spike proteini pričakujemo z 100% go-
tovostjo, da bodo številke naslednje: 
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Cu - jan > Nu -jan
Cu - feb > Nu - feb

Cu - mar > Nu - mar
itd……….

Presenečenj na teh velikih številkah ne bo. Imamo dva ključna faktorja: 
cepljenje in smrt. Po moji oceni je do sedaj v Sloveniji umrlo zaradi zas-
trupitve s spike proteini med 300- 500 ljudi. NIJZ ima vse podatke, ki 
pa jih zaenkrat noče dati v javnost. Upam, da bodo to storili v kratkem. 
Nadaljevanje cepljenja v nastali situaciji ko vemo, da spike proteini zastru-
pljajo ljudi, je neodgovorno dejanje. 

Predlog, da se predstavljena raziskava opravi, sem v 27. aprila poslal  
uglednim strokovnjakom, ki so v Sloveniji odgovorni, da se cepljenje iz-
vaja v duhu znanstvene eksaktnosti in je vsled tega varno: Prof. Dr. Bojani 
Beović, Prof. Dr. Alojzu Ihanu, Prof. Dr. Adi Hočevar, Dr. Mario Fafange-
lu, Prof. Dr. Leonu Cizlju, Prof. Dr. Borutu  Štruklju. Odzval se je edino 
Prof. Dr. Borut Štrukelj, ki je mojo zahtevo odobraval kot smiselno in 
potrebno. Vsi drugi strokovnjaki se niso odzvali. Mojo zahtevo je dne 12. 
junija objavil časopis Dnevnik z naslovom:  »Javno pismo prof. dr. Bo-
jani Beović in prof. dr. Alojzu Ihanu«. 

Izvajanje množičnega cepljenja prebivalstva brez varnostne študije, je ne-
odgovorno in neznanstveno. Prvo kontrolo uspešnosti cepljenja bi morali 
narediti konec januarja 2021 in takoj bi videli, koliko ljudem v skupini, ki 
so jo cepili, so s cepljenjem rešili ali skrajšali življenje v primerjavi z nece-
pljeno skupino ljudi. Taka kontrola bi se ob dejstvu, da cepiva zmanjšujejo 
smrtnost morala opraviti konec vsakega meseca. Ob dejstvu, da pa je bilo 
v skupini cepljenih konec januarja veš umrlih kot v skupini necepljenih, 
pa bi lahko cepljenje zaustavili že konec januarja in tako prihranili mnoga 
življenja.  
 
Na »NoviceSvet24« lahko beremo dne 1. junija 2021, da so ZDA podarile 
Sloveniji kontejner za shranjevanje umrlih za kovidom19. Res spodbudna 
novica za slovenski narod, posebej še potem, ko smo imeli lani 1. juni-
ja 2020 prelet avionov nad bolnicami kot simbol zmage nad epidemijo. 
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Tretjega aprila 2021 predsednik Srbije Vučič pove za medije, da bo koron-
ska kriza trajala še vsaj dve leti in da se treba cepiti štirikrat na leto. Isto 
sta letošnjo pomlad povedala nemška predsednica Merklova in avstrijski 
predsednik Kurz. Njihove države že kupujejo cepiva za naslednji dve leti. 
Znašli smo se v čudni situaciji, ko politiki, ki nimajo potrebnega znanja 
medicine,  napovedujejo nove epidemije za dve leti naprej. Po drugi st-
rani pa medicinski strokovnjaki nočejo opraviti potrebnih analiz, ki bi 
dokazala ali ovrgla smiselnost cepljenja. Živimo v času, ko sta politika 
in medicina obrnili hrbet ljudem in se klanjata velikemu kapitalu, ki je 
naročil izvajanje koronske krize. Z vidika empirične znanosti se koronska 
kriza ne rešuje, ampak sproti ustvarja, ker je to interes svetovnih finančnih 
mogočnežev. Seveda, vsaka misel na teorijo zarote je tukaj nepotrebna. Ne 
gre za teorijo, gre za trpko realnost največjega zločina proti ljudem v zgo-
dovini človeške rase. Tako koronsko krizo imenuje skupina mednarodno 
priznanih znanstvenikov in zdravnikov, ki so podpisali Barringotnovo 
deklaracijo: »Koronska kriza je zločin nad človeštvom«. 

Koliko časa še bomo koronsko krizo v Sloveniji ustvarjali, je odvisno od 
informiranosti prebivalcev, ki že leto dni živijo v balonu laži, ki ga vsa-
kodnevno ustvarjajo glavni mediji. Ko bodo ljudje razumeli, da gre za 
»tiho tretjo svetovno vojno«, kjer so puške zamenjane s cepivi, se po moje 
te umazane igre ne bodo pripravljeni več igrati. Naš znanstveni zbornik 
je skromni prispevek odgovornih strokovnjakov, da posije luč razuma in 
razblini temo koronskih laži in da v Sloveniji nemudoma prenehamo z 
ustvarjanjem koronske krize. Slovenski narod si tega ne zasluži. Leto dni 
te abotne koronske igre je bilo dovolj. Ljudje imamo pravico do življenja. 
Politiki in zdravniki: »Pustite nas živeti!« 

Če želite nadaljevati s koronsko krizo, jo lahko mirno nadaljujete sami. 
Lahko se cepite, lahko se zaprete v vaše domove, lahko nosite maske na 
odprtem, lahko z njimi spite, če mislite, da vam bodo pomagale. 

Nimate pa nobene pravice, da še naprej terorizirate Slovenski narod. 
Slovenski zakoni in Slovenska ustava vam tega ne dopuščajo. 
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V zgornji tabeli so uporabljeni uradni podatki iz SURS. Smrtnost se je 
v Sloveniji v prvih štirih mesecih leta 2021 povečala glede na povprečje 
prvih štirih mesecev zadnjih šestih let za 9,44%.
Viri: 
1.  Circulating SARS-CoV-2 Vaccine Antigen Detected 
     in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients 
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/
ciab465/6279075
2.   SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial 
      Function via Downregulation of ACE 2
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902
3.  CoViD vaccines and thrombotic events: EMA issued warning 
      to patients and healthcare professionals
https://joppp.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40545-021-00315-w
4.   The S1 protein of SARS-CoV-2 crosses 
       the blood–brain barrier in mice
https://www.nature.com/articles/s41593-020-00771-8
5.   COVID-19 Report: Breastfeeding Baby Dies After 
       Mother Receives Pfizer Vaccine
https://www.visiontimes.com/2021/04/30/covid-19-report-breastfeed-
ing-baby-dies-after-mother-receives-pfizer-vaccine.html
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Medicina, kapital in covid-19

dr. Tomaž Makovec, mag. pharm., 
asistent na Inštitutu za biokemijo in molekularno genetiko 

Medicinske fakultete v Ljubljani

Moja pot do spoznanja

Bolj iz radovednosti farmacevta kot iz dejanske potrebe sem pol leta po 
hudi nesreči z jadralnim padalom leta 2005 poldrugi mesec jemal anti-
depresiv Citalopram. Izkušnja z zdravilom je bila hujša od same nesreče. 
Začuden kot farmacevt, ki je v zdravila in medicino takrat še verjel, sem 
začel raziskovati, kako je kaj takega mogoče. Do danes sem prebral nekaj 
deset knjig na temo iatrogene medicine, nekaj jih je tudi prevedenih v 
slovenščino, ter se vsega skupaj za nekaj dni, ali pa kar, bolj verjetno, ted-
nov, naposlušal pogovorov z zdravstvenimi skeptiki na raznih internetnih 
platformah in se do potankosti seznanil s to platjo medicine.

Iatrogena medicina je tista medicina, ki pacientu bolj škodi kot koristi. 
Vzrokov za njen obstoj je veliko, od stranskih učinkov zdravil, zdravniških 
napak, bolnišničnih okužb, predvsem pa so to nepotrebne medicinske in-
tervencije. Svoje vtise na ta zame nov obraz medicine sem strnil v štirih 
člankih, ki sem jih objavil v Objektivu, sobotni prilogi časopisa Dnevnik. 
Zadnjega, z naslovom »Too much medicine«, lahko preberete spodaj, da 
si boste tudi sami ustvarili sliko, kako zdravstvo danes deluje. Napisal 
sem tudi knjigo z naslovom Medicina je padla na glavo (založba Buča, 
2019). V njej opisujem, kako izobrazba in socialna neenakost pomem-
bno vplivata na vse vidike zdravja ter podrobno opišem zablode v zvezi 
s psihiatričnimi zdravili. V nastajanju je nova z naslovom »Medicina in 
kapital«, v kateri opisujem, kako zakonitosti kapitala medicinske indus-
trije določajo postopke in intervencije, tudi v tem covid fiasku, ne pa skrb 
za naše zdravje. V zadnjem letu sem z grozo prišel do spoznanja, da te 
zakonitosti tudi določajo vsebine študija na medicinski fakulteti, kjer sem 
zaposlen, ter da je moje znanje, ki sem ga odnesel s fakultete za farmacijo, 
kreirano za potrebe pretoka tega kapitala.
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S tem poznavanjem črne plati medicine postane covid fiasko čisto nekaj 
običajnega, nič novega. Vsako leto samo s psihiatričnimi zdravili, ki 
ničesar ne pozdravijo, v ZDA in Evropi, ubijejo več kot pol milijona ljudi, 
starih nad 65 let (Peter Gøtzsche, Smrtonosna psihiatrija, str. 9). Z nepo-
trebnimi covid cepivi, ki tudi nikomur ne koristijo, razen zdravstvenim 
industrialcem, so do sedaj pobili precej manj, »le« nekaj deset tisoč ljudi. 
A račun za to cepljenje se bo izstavljal dolgo, mogoče celo generacijo.
S to dejavnostjo sem si ustvaril obširno poznavanja konteksta, znotraj ka-
terega deluje zdravstvena industrija. S tem poznavanjem dobi cepljenje, 
kakršno koli cepljenje, povsem nov obraz. Ničesar s področja medicine 
ne jemlješ več brez izdatne mere skepticizma. Pri covid fiasku je nov 
samo obseg, ki je v tem primeru predrzen. Ustaviti vrtenje planeta zaradi 
tega je precej čez mejo razumljivega…In zaprepadenost in začudenje de-
cembra 2020, ko je tisto strašilo na internetu, ki kaže število vseh smrti 
v Sloveniji, enako velja za podatke z NIJZja, prikazalo za okoli tisoč več 
smrti od mesečnega povprečja, je bilo zato neopisljivo. »Kaj?«, sem si re-
kel, iz spomina se brž prebudijo razne ptičje, prašičje gripe, »tokrat pa gre 
zares? Tega pa ni mogoče več pripisati kolateralni škodi«. A to začudenje 
je trajalo manj kot en dan, kajti isti dan sem ugotovil, da nekaj pod 10.000 
manj operacij in nekaj deset tisoč manj obravnavanih urgentnih primerov 
v tistem času, povečana samomorilnost, znižana odpornost na splošno 
itd. je gotovo lahko vzrok za smrt dodatnih nekaj tisoč ljudi. Torej da gre 
za čisto kolateralno škodo. Dr. Matija Cevc, primarij iz Kliničnega centra 
v Ljubljani, ko sem mu to po elektronski pošti omenil, tega ni zanikal, ni 
pa tudi tega potrdil. Navsezadnje je tistih nekaj tisoč več smrti predstavl-
jalo le 14 % ne-obravnavanih operacij in urgentnih primerov in je povsem 
možno, da gre izključno za kolateralno škodo.
Da bo covid kriza postala na tak način razumljiva tudi vam, si za okus 
preberite omenjeni članek, ki je bil objavljen v sobotni prilogi časopisa 
Dnevnik, dne 7.12.2019, torej v predkovidnem času. 

Too much medicine*
* V slovenskem prevodu: Preveč medicine. 

»Too much medicine« se imenuje iniciativa ugledne znanstvene revije s 
področja medicine, The British Medical Journal (BMJ). Z njo želijo opozo-
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riti na nevarnost za zdravje človeka in človeštva, ki jo prinašajo čezmerno 
in nepotrebno diagnosticiranje, nepotrebno nudenje zdravstvenih uslug, 
širjenje definicij bolezni, pri čemer vsakodnevne in samoumevne težave 
ali pa težave, povezane s staranjem telesa, razglašajo za bolezenska ali 
psihopatološka stanja.
Pod tem naslovom se odvijajo tudi konference. Avgusta leta 2018 je poteka-
la v Helsinkih (too-much-medicine.com). Predavatelji so bili profesorji 
medicine, farmacije in novinarji s področja zdravstva. Nekaj naslovov 
predavanj: »Tajni škandali: kako politika drži zdravnike in kirurge vstran 
od poznavanja resnice o zdravilih, ki jih predpisujejo, in pripomočkih, ki 
jih vgrajujejo«, »Kako pomagati zdravnikom, da niso zavedeni«, »Kam-
panje za ozaveščanje o bolezni kot gorivo, ki poganja čezmerno diag-
nosticiranje« (o eni taki kampanji bo govor v tem prispevku), »Preveč 
pregledov pomeni preveč medicinskih intervencij« ali pa »Vloga strahu 
pri čezmernem diagnosticiranju« . Že ti naslovi so tako pomenljivi, da 
nas kar silijo v raziskovanje, kaj se tu dogaja. Ta mesec (december 2019) 
bo v Sydneyju potekal podoben simpozij, njegov naslov bo Preventing 
overdiagnosis (Preprečevanje čezmernega diagnosticiranja; preventingo-
verdiagnosis.net, tudi tu je pobudnik BMJ).

Tudi zdravstvo je industrija

Na teh simpozijih se zbirajo nedvomno medicinsko vrhunsko izobraženi 
ljudje, taki, ki opazijo anomalije v postopkih zdravljenja, postopkih, ki pa-
cientom ne koristijo, koristijo pa zdravstveni industriji. Zbrali so se in še 
se bodo, da se pogovorijo o mehanizmih, ki blatijo veličasten in odgovor-
en poklic zdravnika, ter ugotovijo, kako bi se ta proces lahko upočasnil.
A v družbi, ki dobiček in gospodarsko rast postavlja na prvo mesto, si 
drugačnega zdravstva ne moremo predstavljati.

Tudi zdravstvo je industrija, predvsem farmacevtska, ki mora skrbeti 
za dobrobit delničarjev. Gospodarsko rast dosegajo po diktatu kapitala 
z znanstveno neutemeljenimi ali slabo utemeljenimi postopki. In za to 
je odgovoren predvsem tisti drobcen delež zdravnikov, ki so na ključnih 
položajih v zdravstvu – predvsem so to profesorji na medicinskih fakultetah 
sveta, ki skupaj z industrialci na primer pišejo učbenike in oblikujejo dok-
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trine po napotkih farmacevtov. Eden takih učbenikov je denimo 5. izdaja 
1791 strani debele knjige z naslovom “Textbook of psychopharmacolo-
gy”, v kateri 66 avtorjev od 156 izvira iz farmacevtske industrije. Krojači 
iz farmacevtske industrije s takimi učbeniki ukrojijo znanje zdravnikov, 
še preden ti vstopijo v ordinacije, v katerih nato delajo po doktrinah, ki 
so mnogokrat vprašljive. Sliko učinkovito dopolnjuje marketing v medi-
jih. Ti so tako nasičeni z oglasi za bolezni in zdravila, da se človeku, ki 
več kot pol ure gleda TV, zazdi: gotovo je tudi z mano kaj narobe. Enako 
vlogo kot oglaševanje zdravil igra ozaveščanje o bolezni, kar neizogibno 
vodi v čezmerno diagnosticiranje. Učinkovita strategija marketinga je ne 
reklamirati samega zdravila, pač pa najprej bolezen, motnjo. Ljudje ne 
reagirajo tako skeptično, ni se jim treba spraševati o stranskih učinkih 
zdravil, vtis imajo, da je družbo preveva ena sama skrb za naše zdravje. To 
je marketing, preoblečen v skrb in ozaveščanje o zdravstvenih problemih.

Kampanje, ki nimajo strokovne podlage

Nedavno smo znotraj napovedi za nogometne tekme srečevali namig, 
kako naj moški skrbijo za svoje prostate. Sama diagnoza tvorb na pros-
tati ima seveda globoke in daljnosežne posledice. Moški, ki se ne odloči 
za priporočljive postopke, ki se nanašajo na odkrite tvorbe na prostati, 
se lahko izogne spremljajočim poškodbam: inkontinenca in impotenca. 
Podobno velja za dojke. V zadnjih štirih desetletjih v ZDA redno pregle-
dovanje dojk ni pripomoglo k zmanjšanju pojavnosti četrte faze raka 
dojk, to je tiste faze, ko začne rak metastazirati (o čemer govori članek 
Why Has Breast Cancer Screening Failed to Decrease the Incidence of de 
Novo Stage IV Disease?, avtor D. R. Heller in drugi, 2019). Na to je opo-
zoril že Esserman s kolegi leta 2009, ki je pokazal, da se je pojavnost loka-
liziranega raka dojk skoraj podvojila z uvedbo pregledovanja dojk v osem-
desetih letih prejšnjega stoletja, ne da bi temu kasneje sledilo zmanjšanje 
pojavnosti napredovanega raka, ko rakaste celice iz dojk skozi limfne ali 
krvne žile odpotujejo na obisk v druge dele telesa. Do istih zaključkov sta 
prišla Bleyer in Welch, ki sta svoje ugotovitve objavila v najprestižnejši 
medicinski reviji (New England Journal of Medicine 2012, 367, str. 1998–
2005). Razlog za to ni znan, nekateri menijo, da so mnoge oblike raka 
dojk, ki ga zaznamo z mamografijo, biološko neaktivne in bi spale še leta 
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in leta, a ko telo napademo s sevanjem, kirurgijo in primitivnimi zdravili, 
je miru konec, in to prispeva k nespodbudnim rezultatom. Rakaste celice 
z agresivno biologijo pa mnogokrat uidejo skeniranju. Izjemno draga 
biološka zdravila, zaradi katerih bi utegnile šibkejše države tudi bankroti-
rati, so le delno učinkovita in življenje v povprečju podaljšajo le za pičlih 
nekaj mesecev. Samo trije odstotki vseh moških umrejo zaradi raka pros-
tate, med avtopsijo pa so ga odkrili pri približno polovici umrlih 70-let-
nikov, pri katerih rak prostate za časa življenja ni bil ugotovljen. Iz tega 
sledi, da večina moških ne potrebuje zdravljenja (https://www.medscape.
com/viewarticle/755408?src=trendmd_pilot). Zdravljenje raka prostate s 
kirurgijo, sevanjem ali hormonsko terapijo vodi do težav z erekcijo, me-
hurjem in zadrževanjem urina, ne da bi s tem kaj zmanjšali smrtnost. 
Nagovarjanje k pregledovanju prostate zato nima podlage. Ima pa neslu-
tene posledice sama diagnoza. Tudi za tiste, ki imajo le majčkeno, nene-
varno in mirno spečo tvorbico. Dokler ne vemo zanjo, je vse v najlepšem 
redu. Ko pa začnemo s terapijami streljati vsevprek, je tudi tu miru konec. 
Res je, včasih se zgodi, da ustrelimo samo raka, a dogaja se, da padejo 
tudi nedolžne žrtve. In ta nedolžna žrtev misli, dokler je še živa, kakšno 
srečo je imela, da je bil rak zaznan tako zgodaj, sicer bi bila zdaj že mrt-
va… Celostno gledano smrtnosti tudi tu zaradi zgodnjega odkrivanja 
ne zmanjšamo. Problem je drugje. Četrta faza raka dojk prevladuje med 
ženskami, ki živijo v revnejših predelih in ki so manj izobražene. Enako 
velja za vse duševne motnje ali srčno-žilne bolezni…

S farmacijo se zasluži več kot z nafto ali vojsko

Farmacevti dobro vedo, zakaj to počnejo. Profitna stopnja njihove indus-
trije je najvišja in je dvakrat višja od profitne stopnje naftne ali vojaške 
industrije. Zato tudi količina denarja, ki jo namenjajo marketingu, 2-krat 
presega vsoto, ki jo vlagajo v razvoj in raziskave. Zdravniki to počnejo 
zaradi zaverovanosti v doktrino, ki jih ščiti pred pravnimi grožnjami.
Zato samo v ZDA zaradi nepotrebnih intervencij vsako leto umre 37.000 
ljudi, medtem ko jih na cestah umre okoli 34.000. To bi v Sloveniji ustrezalo 
kakim 100 žrtvam nepotrebnih posegov na leto. A to je le manjši del vseh 
smrti, ki nastanejo zaradi zdravstvenih storitev. Drugi vzroki so še stran-
ski učinki zdravil, zdravniške napake (ki so edino lahko opravičljive, saj 
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(z)motimo se lahko vsi), bolnišnične infekcije itd. Več ljudi umre samo še 
zaradi srčno-žilnih bolezni in raka, če upoštevamo vse starostne skupine!
Torej, rešitev je ena sama. Zdravje je treba vzeti v svoje roke, kar bi bila 
tudi edina učinkovita pot do krajših čakalnih vrst. Ne večanje zmogljivosti 
zdravstvenih ustanov in ne večanje vpisa na medicinske fakultete (samo 
več mladih zdravnikov se bo porazgubilo v tujini). Septembra 2019 je na 
Medicinski fakulteti v Ljubljani  (15 poslušalcem) predaval prof. dr. David 
Katz. Ljudje ne umrejo prezgodaj zaradi infarkta, ampak zaradi slabih na-
vad, ki so upešale srce, pravi, ne umrejo prezgodaj zaradi pljučnega raka, 
ampak zaradi kajenja. Svojo filozofijo je strnil s tremi črkami, FFF: Fingers 
(prsti), ti nosijo v usta alkohol in cigarete, Forks (vilice), te nosijo v usta 
slabo hrano, in Feet, stopala, noge, ki večinoma počivajo na postelji doma 
in pod mizo v službi. Zdrava prehrana, gibanje, opustitev slabih navad, 
dodati je treba še zdrav, pozitiven odnos vsaj z nekom iz naše okolice, 
da ima vse skupaj smisel – to so tisti elementi, ki bodo čakalne vrste pet-
krat zmanjšali: če nas zdaj v čakalnici pred ordinacijo čaka deset bolnikov, 
lahko mirne duše zatrdimo, da sta resnična bolnika le dva, preostali bi 
lahko, če bi upoštevali FFF, ostali doma in šli raje na sprehod ali tek v 
naravo ali pa vzeli v roke knjigo, kajti tudi možgani so ena sama mišica, ki 
jo je treba trenirati.

Dr. Tomaž Makovec je farmacevt in biokemik, kot asistent je zaposlen na 
Medicinski fakulteti v Ljubljani. Tukaj  predstavljena stališča niso nujno 
stališča ustanove, v kateri je zaposlen.
Še tri podobne pamflete na temo medicine, predvsem o nepotrebni upo-
rabi psihiatričnih zdravil, sem pred tem objavil. Kasneje sem objavil na 
istem mestu še prispevek na temo ekologije. Torej pet člankov. A članka 
ne temo covida mi brez besedice pojasnila niso objavili. Poslal sem jim 
tri različne članke. Prva dva, združena, in tretjega, objavljam na koncu 
prispevka.
Najbolje poznam, tudi zaradi lastne izkušnje, torej psihiatrična zdravila. 
Mnogi jih bodo zaradi covid fiaska začeli jemati, mnogi mladi bodo zara-
di čisto navadne gripe ali pa so že, pristali v psihiatričnih ustanovah. Nič 
slabšega od tega. Prve dni junija 2021 mi je ena od žrtev psihiatričnega 
nasilja poslala sestavek in mi ga dovolila objaviti na tem mestu, govori pa 
o izkušnjah iz psihiatrične ustanove iz prve roke. To je, kaj čaka, predvsem 
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mlade, ki bodo klonili pod pritiskom nesmiselnih ukrepov. Depersonali-
zacija zaradi maske, zapiranja, osamitve, toksični učinki nošenja maske…
Ko bodo, če bodo, spoznali, da je vse skupaj prevara, se bodo mnogi za-
tekli v neonacistično ideologijo.

Prva dva članka (spisana v jesenskih in zimskih mesecih) bosta podala še 
par v nebo vpijočih dejstev, ki govorijo o kontraproduktivnosti ukrepov 
za omilitev »pandemije«.

Španska gripa, covid 19 in vitamin D

Še do pred nekaj tedni sem v smiselnost cepljenja verjel, ne pa bil prepričan, 
saj verodostojnih dokazov o tem ni. Verjel sem, da je človeka tako rekoč 
popeljalo iz srednjega veka, kjer so vladali tema, kuga in umazanija, v 
svetlobo novega veka, kjer kužnih strašnih bolezni ni več. Pred nekaj ted-
ni sem pa izvedel za Rosenaujev eksperiment in ta vera se je sesula v prah.

Milton Rosenau je avgusta leta 1919, ko se je zaključil tretji val španske 
gripe, ta je trajala od pomladi leta 1918 do pomladi leta 1920, v reviji 
JAMA (št. 73/5, Experiments to determine mode of spread of influenza) 
objavil presenetljive izsledke, ko je raziskoval način prenosa povzročitelja 
gripe, H1N1 influenca A virusa. To je bil edinstven eksperiment, kakršnih 
kasneje vse do danes zaradi etičnih pomislekov ni izvajal nihče več, vsaj 
tako sistematično in v takem obsegu ne. Izbral je 100 prostovoljcev, zdravih 
in dobro hranjenih 18 - 25 let starih vojakov, ki so se veliko gibali na son-
cu. Motiv teh vojakov za sodelovanje je bila misel na njihov doprinos k 
poznavanju imunosti in prenosu bolezni. Prenos je Rosenau s sodelavci 
izvedel na 6 načinov: od 5-minutnega pogovarjanja okuženega z zdravim, 
prenosa sluzi iz nosu in grla okuženega na sluznico dihal zdravega, celo 
do prenosa krvi iz bolnega na zdravega. Rezultat je bil neverjeten. Nihče, 
NIHČE!, od 100 prostovoljcev ni zbolel za špansko gripo. Kako je potem 
možno, da so nevidni vojaki iz čete H1N1 v obdobju 1918 – 1920 pokosili 
več žrtev kot vojaki s puškami v Veliki Vojni? 17 – 50 milijonov ljudi? 
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Razlaga tega fenomena je preveč preprosta, da bi jo sprejela akademska 
skupnost na biomedicinskih ustanovah sveta, saj bi jim potem zmanjkalo 
dela, če bi tako razmišljali na vseh področjih. Po Veliki Vojni so bili ljudje 
podhranjeni, način življenja je bil vse drugo kot zdrav in obupne higien-
ske razmere so odprle prosto pot virusu. Tistih 100 vojakov pa je bilo do-
bro hranjenih, veliko so se gibali na soncu in njihov imunski sistem je bil 
v primerjavi z ostalimi v vrhunski kondiciji, njihove bele krvničke, ki so 
odgovorne za imunski odziv, so bile pravi mali supermani. Kaj pa potre-
bujejo naši obrambni vojaki, ki branijo telo pred invazijami, za uspešen 
spopad s sovražnikom, virusom španske gripe ali covidom 19 naprimer? 
Vloga vitamina D v homeostazi naših kosti je že dolgo znana, poznavanje 
vloge vitamina v imunskem odgovoru pa je novejše. Bele krvničke imajo 
na svoji površini receptorje, ki prepoznajo vitamin D. Pomanjkanje tega 
vitamina poveča možnost avtoimunih odzivov in nastanek avtoimunih 
bolezni (multipla skleroza, sladkorna bolezen tipa 1 itd.) ter zmanjša im-
unski odziv na nepovabljene goste. Danes v svetu obstaja pandemija po-
manjkanja tega vitamina. Pod kritično mejo 25 nmol/l (ali 9,6 ng/ml) ob-
staja pri 82 % afroameričanov,  30 % Slovencev, 75 % Italijanov, v Španiji je 
še nekoliko slabše kot v Italiji, nordijske države, kjer je sonca le za vzorec, 
pa imajo zadovoljive koncentracije D vitamina, ker znajo poskrbeti za to. 
Pandemija španske gripe ali koronavirusne bolezni pa gre z roko v roki s 
pandemijo pomanjkanja tega vitamina. Italija in Španija ne dodajajo vi-
tamin D v prehrambne izdelke in nivo D vitamina v njihovi krvi je nižji 
kot nivo v krvi skandinavcev, ki pol leta preživijo v mraku. Še bi lahko 
naštevali preprosta in preverljiva dejstva, vendar je dovolj povedanega, da 
pridemo do zaključka: rešitev je enostavna. Uživanje pripravkov z vita-
minom D, veliko sprehajanja na soncu, zdrava hrana, veliko rekreacije in 
čim manj sekiranja (to pomeni čim manj gledanja informativnih oddaj) 
naj bo naše vsakodnevno cepljenje. Učinkovito bo ne le proti koronavi-
rusu, temveč tudi pri srčnožilnih motnjah, rakastih celicah, ki se v starejši 
dobi neprestano tvorijo v prostati, na materničnem vratu, dojkah itd. Im-
unski sistem jih bo uničil, še preden bodo zaplavale po krvi v druge dele 
telesa. A za to si moramo vzeti čas. Ga imamo? Če ga nimamo, posežemo 
pač po standardnih procedurah.
Rosenaujev eksperiment ni nekaj tajnega. Vsakdo ga lahko utrže z inter-
neta kot hruško iz drevesa in ga prebere. Mediji so tisti, ki taka preprosta 



37

dejstva in postopke, ki ne vrtijo kolesja zdravstvene industrije, naredijo 
nevidna. Medijsko prepoznavni akademski znanstveniki, skupaj z medi-
jskimi jezdeci apokalipse so tisti, ki bodo vašo pozornost speljali stran 
od učinkovitih (in neprofitabilnih) metod zdravljenja in nepoučeno ljud-
stvo raje strašijo z apokaliptičnimi napovedmi. Prestrašenost je stresno 
stanje, ki tudi slabi naš imunski sistem. Prija jim pogled na množice z 
maskami, saj potem vidijo, da jih množice ubogajo. Prija jim pogled na 
poslušno, ubogljivo in krotko ter prestrašeno množico. Ker se ti fantki 
potem počutijo močne. In posamezniki iz akademske stratosfere so oben-
em tudi glavni krivci tudi za to, da je iatrogena plat medicine za srčno 
žilnimi boleznimi in rakom tretji največji ubijalec ljudi, ljudi, ki bi brez 
medicinske intervencije še živeli, 
kot to opisuje hrvaška zdravnica Lidija Gajski v knjigi Ljekovi ili priča o 
obmani, angleški psihiater in psihofarmakolog David Healy v Phamaged-
donu ali danski zdravnik in raziskovalec Peter Goetsche v nedavno pre-
vedenih knjig Smrtonosna medicina in organiziran kriminal ter Smrton-
osna psihiatrija itd itd.

…Koliko vitamina D so imeli starejši ljudje v krvi, ko so jih v pomlad-
nih mesecih, po temačnih zimskih dneh, zaprli v domove, brez možnosti 
vsaj kratkega pogleda na sonce, sonce, ki je potrebno, da se vitamin D 
aktivira? V španskem eksperimentu (Castillo in drugi, Journal of steroid 
biochemistry and molecular biology, št. 203, okt. 2020) so vse okužene s 
koronavirusom zdravili s standardno proceduro, to je z hidroklorokinom 
in azitromicinom, s tem da so v dvojno slepem poskusu polovici dajali 
še aktiven D vitamin. 2 % tistih, ki so prejemali vitamin je končalo na 
intenzivni negi, medtem ko jih je v skupini, ki ni prejemala vitamina, na 
intenzivni negi končalo skoraj 30-x več, to je  50 %. To JE bil dvojno slepi 
poiskus, čeprav je neka znanstvenica v torek, 15.9. 2020, v poročilih na 
POP TV (kjer so tudi odkrili taisti članek) dejala, da ta španski eksperi-
ment ni bil dvojno slepi in je njegova vrednost zato vprašljiva. 

Komu bodo dajali visoko toksična in neučinkovita, a za farmacijo don-
osna zdravila (azitromicin in podobno), če se bo dalo pozdraviti na tako 
enostaven način? Še ta smola je, da farmacija vitamina D ne more patenti-
rati, kot tudi hidroksiklorokina ne. Zanimiva je tudi zgodba iz nemške 
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bolnišnice blizu francoske meje, ko je solidarnostno sprejela nekaj 10 
francoskih korona bolnikov. Pritisk v respiratorjih za francoske bolnike 
so namreč znižali (iz 1,4 na 1,2 MPa) in smrtnost tistih na respiratorjih se 
je iz 75 % znižala do ničle.

Kaj se torej dogaja? Nihče ne bo nikoli dokaj natančno poznal števila 
mrtvih španske gripe, kar je razumljivo, saj je tega že 100 let. Ni pa ra-
zumljivo, da ni poznano število žrtev covida 19. Ameriški center CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention) poroča, da je le 6 % od 150 
– 200.000 mrtvih s koronavirusom umrlo samo od virusa – da je virus 
naveden kot edini razlog za smrt. Torej koliko mrtvih imamo zaradi koro-
navirusa v Sloveniji ali kjerkoli drugje? Manipulacija s statistiko je možna 
z obeh strani, tako zagovornikov kot skeptikov, zato si mora vsakdo ust-
variti svoje mnenje, ne z branjem tvitov, temveč knjig, ki jih je res veliko 
in branjem del neodvisnih raziskovalcev, ki mnogokrat edini pokažejo še 
na drugo plat medalje. AIDS je podobna zgodba. Koliko Afričanov je de-
jansko umrlo zaradi virusa in koliko zaradi obupnih higienskih razmer ter 
spremljajočih pojavov, ne ve nihče. Kot nihče ne ve, kolikšna je za odpravo 
nalezljivih bolezni po drugi svetovni vojni zasluga cepljenja in kolikšna 
izboljšanega življenjskega standarda.

Sledi skrajšana verzija drugega članka z naslovom:

Audi alteram partem.
Vsak razbojnik, tat, morilec ima pri sojenju pravico do zagovora, 

obrambe, tako da porota sliši tudi drugo stran 
in se sodnik pravično odloči.

Audi alteram partem.
Slišati drugo stran.

To je osnovno pravilo, ki ga je treba upoštevati pri tako kompleksnih 
in hkrati preprostih pojavih, kot je odziv družbe na covid 19. Jo je kdo 
že spoznal, to drugo stran, slišal na televiziji, radiu, prebral v dnevnem 
časopisju? Za televizijo ne vem, ker informativne oddaje letos striktno ig-
noriram, a zdi se mi, sodeč po pričevanjih, da to ni bilo mogoče, enako 
radio, celo edini neodvisni radio daleč naokoli (v prostoru in času), Radio 
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Študent, je odpovedal, prvič po letu 1975, ko sem ga začel poslušati, za 
tisk tudi ne dam roke v ogenj, a zopet domnevam, da je povsod prika-
zana samo ena stran. Tako nam ostanejo le še razni youtube kanali, kjer 
lahko slišite izvrstne prispevke, mnenja neodvisnih znanstvenikov, takih 
ki še razmišljajo s svojo glavo in ta svoja razmišljanja objavijo lahko le na 
spletu. Pa poglejmo letošnje dogajanje s covidom 19 še z druge strani.

Že 3. junija 2020 sta Mayers in Baker objavila članek (Impact of false-
positives and false-negatives in the UK’s COVID-19 RT-PCR testing 
programme, članek citirajo tudi v The Lancet Respuiratory Medicine v 
prispevku z naslovom False-positive COVID-19 results: hidden prob-
lems and costs), v katerem pravita, da je statistična analiza PCR metode 
za ugotavljanje prisotnosti RNA virusov, kamor spada tudi covid 19, za 
obdobje 2004-2019 pokazala od 0,8 do 4,0 % napako (povprečno 2,4 %). 
Torej lahko pričakujemo do 4 % lažno pozitivnih ali lažno negativnih re-
zultatov. In to v laboratorijskih pogojih dela na raziskovalnih inštitutih. 
V norišnicah na terenu, kjer se masovno testira, je ta napaka lahko tudi 
precej večja. A ostanimo pri spodnji meji, 0,8 %. 31. maja 2020 so v Ve-
liki Britaniji testirali 100.664 prostovoljcev. Ugotovili so 1570 ali 1,6 % 
pozitivnih. Resnično pozitivnih je, kot so kasneje potrdili, okoli 200. Pri 
minimalni 0,8-odstotni napaki nanese za polovico, 805 lažnih primerov, 
pri povprečni 2,4 % napaki pa bi bilo 2400 lažno pozitivnih.  Jasno je da 
številka ne more biti večja od 1570. V skrajnem primeru bi lahko bili vsi 
lažno pozitivni in/ali negativni. Katero številko objavijo mediji? Koliko 
jih je umrlo zaradi covida? Kot so ugotovili v Italiji, tam kjer so izvajali 
obdukcije, so imeli umrli v povprečju še 2,7 kroničnih motenj (diabetes, 
visok pritisk itd.) in so od tisoč ali dva umrlih lahko samo za 2 rekli, da ne 
najdejo drugega vzroka kot covid. Kateri podatek objavijo mediji?

Tistega, da bodo ljudje čimbolj prestrašeni. S prestrašenimi se tako 
enostavno manipulira, da nam bodo brez težav vsilili milijarde cepiv in 
mi bomo pri tem mislili, da smo sedaj pa varni in rešeni.
Tistim, ki se namenjajo cepiti s Pfizerjevim cepivom (kar je genska terapi-
ja, ne cepljenje) pa posvečam tretji članek (s preprostim naslovom Pfizer), 
ki sem ga tudi poslal v časopisno hišo in mi ga brez ene besede pojasnila 
niso objavili:
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Pfizer

»Vemo, da so farmacevtske korporacije nenehno pod drobnogledom 
ameriškega pravosodja in da za svoje grehe plačujejo milijarde dolarjev 
kazni in odškodnin…zakone kršijo serijsko, najverjetneje zato, ker vedo, 
da jim kljub velikim globam še vedno prinaša sanjske dobičke. Kazni jem-
ljejo kot ‘strošek poslovanja’, tako kot je treba plačati energijo, surovine, 
poslovne prostore…« piše Richard Smith v predgovoru h knjigi »Smr-
tonosna zdravila« danskega zdravnika in raziskovalca Petra Gøtzscheja 
(Ciceron, 2019, str.12). Mimogrede, Richard Smith je najprej delal kot 
zdravnik v bolnišnicah Škotske in Nove Zelandije, v obdobju 1979 – 2004 
pa je bil urednik 4. najmočnejše strokovne revije s področja medicine, 
The British Medical Journal (BMJ). Poglejmo pod lupo, kako se ima druga 
največja in v zadnjem letu tolikokrat omenjena korporacija, Pfizer, leta 
2020 z zaslužkom 51,75 milijard dolarjev. Poglejmo njene največje proda-
jne uspešnice. Za las podobne zgodbe seveda najdemo tudi pri drugih 
gigantih.

1. Pfizer je leta 1980 lansiral protivnetno nesteroidno zdravilo Feldene 
(piroksikam) z izjemno dolgo biološko razpolovno dobo - 45 ur – toliko 
traja, da se njegova koncentracija v organizmu prepolovi. Med proizva-
jalci zdravil velja Pfizerjevo trženje za skrajno agresivno in brezobzirno. 
Feldene je vsiljeval v visokih odmerkih, tudi pri starejši populaciji, ki 
zaradi oslabljenih jeter in ledvic to v telesu že tako dolgo živeče zdravilo 
še slabše izločajo. »Pfizerjevo trženje je bilo zelo uspešno in popolnoma 
zlagano; trdili so, da je piroksikam učinkovitejši od aspirina in da ima 
manj želodčno-črevesnih stranskih učinkov kot večina drugih podobnih 
zdravil«, lahko preberemo na strani 55 v Gøtzschejevi knjigi. Ne drži. 
Usodnejši je, ker ima usodnejše želodčno-črevesne stranske učinke ima 
kot vsa druga podobna zdravila. A regulatorji trga zdravil iz anglo sakson-
skih dežel so dali prednost kapitalu, ne bolnikom. Zaščitili so Pfizer, ne 
ljudi. Vplivali so na ugledne revije, kot so BMJ, da ne objavijo rezultatov 
testiranja, ki bi škodili prodaji. Vsem neprijetnostim navkljub so leta 1980 
Feldene izstrelili na trg in postal je prvi produkt, ki je Pfizerju prinesel več 
kot 1 milijardo prihodkov/leto. 
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2. Leta 2013 je ameriška zvezna država Louisiana tožila Pfizer za zlagano 
poročanje o zdravilu Zoloft, naslednjo prodajno uspešnico (blockbust-
er) družbe Pfizer. Zoloft spada med SSRI tip antidepresivov, za katere 
je znano, da niso prav nič boljši od placeba, imajo pa lahko zelo nepri-
jetne stranske učinke, kot so povečana samomorilnost, diabetes, uničena 
kemija možganov, ki se kaže s stotimi obrazi in je lahko doživljenjska, 
smrt pri starejših zaradi zloma kolka kot posledica vpliva antidepresiva 
na ravnotežni organ in tako naprej. Pfizer je spisal s pomočjo anonimnih 
poklicnih piscev (ghostwriters) znanstvene članke o Zoloftu, a pod članke 
so se podpisali ugledni zdravniki in raziskovalci. V tožbi na župnijskem 
sodišču v vzhodnem Baton Rougeu (glavno mesto države) država trdi, da 
je Pfizer pri trženju, promociji in prodaji Zolofta kreiral lažne, zavajajoče, 
nepoštene in varljive podatke, ki so pripomogli večji prodaji in ki so hkrati 
prizadele starejše, invalide in pomoči najbolj potrebne državljane Louisi-
ane. A z množičnim obiskovanjem zdravnikov, ko so jim med luksuznimi 
kosili in dogodki promovirali Zoloft, so Pfizerjevi trgovski potniki dosegli 
za korporacijo želene rezultate. No, ta v ZDA drugi najbolj prodajan an-
tidepresiv (37 milijonov receptov leta 2011) ni več zanimiv, saj je njegov 
patent potekel že leta 2006.

3. Atorvastatin (Lipitor) za zdravljenje hiperholesterolemije. Lipitor je 
bilo najbolj prodajano zdravilo vseh časov, Pfizerju je mnoga leta prinašal 
četrtino vseh zaslužkov, v obdobju 1996 – 2012 je korporaciji prinesel 125 
milijard dolarjev. Lipitor spada v skupino statinov, zdravil za zniževanje 
holesterola v krvi. O smiselnosti jemanja statinov so bile napisane cele 
knjige, ena takih je Do statins work (Ali statini delujejo) angleškega 
zdravnika in publicista Bena Goldacreja. Poleg tega, da inhibirajo sin-
tezo holesterola, povzročajo tudi mišično slabost in pešanje spomina. Ko 
človek sedi za mizo, se npr. domisli, da stopi do poštnega nabiralnika po 
časopis. Zaradi bolečin v mišicah se z veliko muke komaj spravi na noge, 
a ko je pokonci, vmes pozabi zakaj je vstal. O nesmiselnosti jemanja teh 
zdravil je nesmiselno razglabljati, saj so doktrine na tem področju med 
zdravniki zabetonirane z armiranim betonom. Vedno nižje meje koncen-
tracije holesterola, s katero definiramo hiperholesterolemijo, na široko 
širijo tržišče ljudi (ne bolnikov), katerim jemanje statinov naj bi koristilo. 
Ta, za antibiotiki najbolj prodajana skupina zdravil naj bi se celo doda-
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jala v vodovodno vodo…Tako bi hoteli zagovorniki jemanja. Na drugi 
strani skeptiki trdijo, da ta zdravila koristijo samo bolnikom z družinsko 
hiperholesterolemijo. Ta polarizacija pogledov je pri statinih ekstremna, 
prisotna je tudi pri urednikih revij, kot sta BMJ in The Lancet, kljub temu 
splošni zdravniki statine neovirano predpisujejo.

4. Sildenafil. Najdemo ga ne samo v Viagri, temveč tudi v prehrambnih 
dodatkih rastlinskega izvora, ki naj bi zvišali spolno moč. Vendar obenem 
lahko izzovejo zastoj srca (in tako za vse čase rešijo problem z erekcijo) ter 
izgubo vida in sluha. O tem ne bomo izgubljali besed, raje poglejmo, kako 
se Pfizer loteva izbruha nalezljivih bolezni.

5. Trovafloxacin (Trova). Leta 1996 so v Nigeriji izbruhnile ošpice, kol-
era in bakterijski, meningokokni meningitis. Ob tej priložnosti je Pfizer v 
mestu Kano testiral svoj eksperimentalni antibiotik Trovafloxacin. Loka-
lni uradniki v Nigeriji so trdili, da je od tega testiranja umrlo 50 otrok 
(Hrvatje bi rekli Trovan je otrovan – Trovan je strupen), mnogi drugi pa 
so utrpeli mentalne in fizične deformacije. Pfizer je pa trdil, da je umrlo 
11 otrok in da je smrtnost bila nižja kot je bila smrtnosti pri običajni epi-
demiji meningitisa v Afriki v preteklosti. Dejal je, da so smrti nastopile 
zaradi meningitisa in ne testnega zdravila. Pfizer so obtožili, da je izbruh 
bolezni izkoristil za neodobreno testiranje eksperimentalnega antibiotika. 
Za primerjavo pri tem testiranju pa je kontrolni skupini dajal subterape-
vtske (prenizke) količine standardnega antibiotika (Ceftriaxone) in sicer 
33 mg/kg telesne teže namesto priporočenih 50 – 100 mg/kg, z namenom, 
da bi bila razlika med novim in starim antibiotikom čim bolj očitna v 
korist novega. Matere otrok niso vedele, da bodo njihovi otroci dobili ne-
preverjen antibiotik in poskus so izvedli brez njihovega pisnega soglasja. 
Wikileaks je decembra leta 2010 objavil novico, da je Pfizer najel preisko-
valce, ki naj bi našli dokaze o koruptivnosti nigerijskega državnega tožilca 
Andoakkaja, ki je vodil tožbo pri Pfizerju in ga na ta način diskreditirali 
in hkrati prepričali, da bi opustil sodni postopek, ki ga je ob testiranju 
Trove nigerijska vlada sprožila proti Pfizerju. Novinar Washington Posta 
Joe Stephens je dejanje označil kot »nevarno blizu izsiljevanja«. »Prevarali 
so nas in naše otroke. Vse kar lahko rečem je , da jim bo Bog sodil za vsa 
njihova hudodelstva«, je dejal Hassan Sani, oče 14 letne deklice Hajare, ki 
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je po preskusu postala gluha in nezmožna govora. Za ameriške zdravni-
ke, ki so sodelovali pri testiranju je dejal, da bi jih morali obravnavati 
kot kriminalce. Po 15-let dolgih sodnih postopkih je Pfizer izvensodno 
izplačal vsaki od 11 družin po 175.000 dolarjev odškodnine. Kakšen je 
epilog te zgodbe tu niti ni pomemben. Verjetno nihče ne ve, koliko otrok 
je dejansko izgubilo življenje zaradi meningitisa, koliko zaradi neprever-
jenega Trovana, koliko zaradi prenizkih koncentracij primerjalnega anti-
biotika…Pomemben v tej zgodbi je način, kako se je Pfizer lotil testiranja 
novega antibiotika. Kljub temu, da so predhodne preiskave na poskus-
nih živalih pokazale, da bi Trova pri otrocih lahko izzval bolezni sklepov, 
nenormalno rast hrustanca (osteohondrozo) in poškodbe jeter, so ga v 
Nigeriji dali poskusnim otrokom, ne da bi se njihovi starši tega zavedali.

6. Iz mesta Kano v Nigeriji se sedaj preselimo 3001 km severneje in v 
današnji čas , v angleško kolonijo Gibraltar s 32.000 prebivalci, to je 5000 
manj kot jih ima Kranj. Na socialnih omrežjih je konec januarja 2021 ek-
splodirala novica o smrtnosti, ki naj bi jo zadala Pfizerjeva mRNA vak-
cina proti covidu. Do 6. januarja letos naj bi bilo vseh smrti zaradi kovida 
v Gibraltarju 10. Pri tem bomo vsaj na eno oko zamižali, saj nam nikakor 
ni jasno, kako so brez obdukcij ugotovili vzrok smrti. V kolonijo je vak-
cina prispela 10. januarja. 2. februarja je to število poskočilo na 70, to je 
60 novih s covid-19 povzročenih smrti, v treh tednih. Analogno bi to v 
Sloveniji bilo skoraj 4000 novih smrti, v ZDA 615.000! A ni nobenega 
dokaza, da so smrti povzročene s cepljenjem, kajti že pred pričetkom ce-
pljenja se je začela nakazovati povečana umrljivost zaradi covida 19…
Epilog Gibraltarja in vseh drugih držav sveta o usodi covida in ukrepov 
proti njemu bo znan v nedoločljivih prihodnjih letih.

Tako to gre, bi dejal Kurt Vonnegut. Kako bo s celotno populacijo sveta 
v naslednjih letih in desetletjih, si ne upam razmišljati. Antropolog Safa 
Motesharrei v svojih člankih opisuje logiko plena (npr. zajca) in plenilca 
(npr. volka). Veliko zajcev pomeni tudi veliko volkov, saj je hrane dovolj. 
Veliko volkov pa poje veliko zajcev in njihovo število začne upadati in 
posledično tudi število volkov. Njihovi populaciji opisujeta dva valova, 
ki sledita en za drugim z nekaj desetletji presledka med vrhovi. Planet 
Zemlja je plen plenilca človeka. Ker smo že dodobra osiromašili planet, 



44

se je tudi prirastek človeka, prvič v zgodovini, začel manjšati. V nekaterih 
vzhodnih državah (Romuniji npr.) je že postal negativen. To so opazili 
leta 2019. Naše število še vedno narašča, a počasneje. V nekaj letih bi se 
to ustavilo in nastopila bi depopulacija. Neizogibno. Sami bi se depop-
ulizirali. Tega kreatorji covida ne vedo, so premalo razgledani. Če je to res 
njihov namen. 

Kakšen padec nas čaka? 

Mnogo preživelih, takih, ki se bodo vdali v usodo in se ne bodo borili do 
zadnjega diha, pa bo čez nekaj časa pisalo take zgodbe, kot je

Odprto pismo pričevalcev psihiatričnega nasilja

Ko se človek znajde v veliki stiski se osebno ali svojci običajno obrnejo na 
pomoč psihiatrom. Žal pa današnja psihiatrična doktrina ljudem ne zna 
pomagati. Še več, zelo pogosto povzroča celo večje stiske.
Tako nas vsakdanja psihiatrična praksa zapira, nas predozira s 
psihiatričnimi zdravili, izvaja priveze, psihično maltretira, znani pa so 
tudi primeri fizičnega nasilja.
Tako imenovana zdravila povzročajo slabo počutje, brezvoljnost, samo-
morilne misli, povečanje telesne teže, izguba spolne sle, povzročajo nasil-
no vedenje, … Ko se takšnemu zdravljenju upremo, smo deležni vsega 
kar je našteto zgoraj. Naj omenimo, da so nekatera od teh t.i. zdravil v 
nekaterih državah prepovedana!

Pomembno dejstvo je, da se diagnoze postavljajo popolnoma subjektivno. 
Mnenja psihologov in/ali nevrologov pa se ignorira. Mnenje psihologa te-
melji na pogovoru in opravljenih testiranjih. Mnenje nevrologa na oprav-
ljenih meritvah delovanja možganov. Psihiater pa nima niti enega orodja 
s katerim bi lahko dognal dejansko stanje duha človeka v stiski. Zanaša se 
na iskanje nenavadnosti v pacientovem izražanju ali obnašanju po nekaj 
minutnem pogovoru. Po teh merilih se tako lahko določi psihiatrična di-
agnoza prav vsakemu posamezniku. Navkljub tem dejstvom smo deležni 
psihiatrične diagnoze in zdravljenja ‘milom ili silom’.
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Razmere na zaprtih oddelkih psihiatrij so v nebo vpijoče! Zapirajo nas 
za več tednov, ne omogočajo nam rednih dnevnih sprehodov na svežem 
zraku, odnosi osebja do pacientov so nečloveški in v nekaterih primerih 
celo nasilni, prisilno nas zdravijo, izvajajo priveze brez tehtnega vzroka, 
trajanje privezov se poljubno raztegne (to so le najbolj očitne kršitve os-
novnih človekovih pravic). Zdravnik se nam posveti le za nekaj minut pa 
še to običajno le nekaj neformalnih vprašanj o počutju in medikamentozi. 
Nekaj malega podporne terapije delavnih terapevtov pa je izpod vsake 
kritike. Se je pa je potrebno udeležiti, saj sistem deluje po načelu palice 
in korenčka. Na žalost prav nobene podpore pri reševanju težav, ki so 
nas pripeljale tako daleč, da smo poiskali pomoč! Na odprtih oddelkih je 
malo bolje, a le v tem kontekstu, da je šikaniranja osebja manj in bivanje v 
bolnišnici je malo bolj znosno.

Ker se vzroki ne odpravljajo, se običajno stiske ponavljajo. Pečat 
psihiatričnega bolnika pa zelo pogosto le te še povečuje. Tako se znajde-
mo v začaranem krogu. Doze zdravil so vedno večje, stiske tudi. Mnogi 
med nami so tako raje poiskali rešitev v smrti.

Da je paradoks t.i. zdravljenja še večji, se takšna nasilna praksa dovoljuje 
z ukrepi sodišča. Za sodišče je edino merodajno mnenje, mnenje sod-
no zapriseženega psihiatra. Po neki bolni kolegialni logiki, nihče ne bo 
oporekal mnenju poklicnega kolega. Tako smo obsojeni na psihiatrično 
diagnozo za vedno in na vse ukrepe, ki si jih psihiater zamisli, brez de-
janskega pravnega varstva! Vse varovalke, ki bi nas naj ščitile pred zlora-
bami, v praksi odpovedo! O tem imajo varuhi bolnikovih, pacientovih 
in človekovih pravic številne pritožbe (ukrepati žal ne morejo, lahko le 
poročajo). Potrebno je tudi vedeti, da psihiatri zelo pogosto, brez nam 
poznanih dejstev, ‘problematičnim’ pacientom pripišejo nasilje – nevaren 
sebi in drugim. Ta ocena pa opravičuje priveze, pelje v prisilne hospitali-
zacije, nadzorovana zdravljenja in podobne ukrepe. Vse to doživljamo 
kot velike kršitve zasebnosti, omejevanje osebne svobode ter grobe kršitve 
svoboščin in človekovih pravic zagotovljenih z ustavo.
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Stigma! Nositi pečat psihičnega bolnika je lahko še huje, kot samo ‘zdrav-
ljenje’. V številnih primerih niti v domačem okolju ni pravilnega razume-
vanja za nas. Izgubimo delo, sčasoma pride družabna izključenost, social-
ne stiske in še in še in še, vseh pojavnosti se ne da opisati na teh straneh. 

Ozara, Šent in podobne organizacije, ki jih država finansira, ne služijo 
svojem namenu. Še več, tudi v teh organizacijah se pojavljajo številne 
kršitve človekovega dostojanstva in še česa. Čeprav te organizacije izka-
zujejo številno članstvo pa ima od njih korist le peščica uporabnikov, nas 
pa je armada. O vseobsežni pomoči ljudem v stiski pričajo le namišljena 
in pol resnična letna poročila, ki jih vsakoletno izkazujejo državi, da s tem 
opravičujejo svoj obstoj in sredstva, ki jih prejemajo.
Forenzična psihiatrija pa je višek vsega. Ljudi, ki so zaprti in se upirajo 
nasilju v tej ustanovi, vežejo, močno predozirajo z ‘zdravili’, celo polivajo 
izmenično z vročo in mrzlo vodo. Uporablja se celo elektrošok, ki ga iz-
vajajo v Zagrebu. To pa je le vrh vsega nasilja in mučenja! Zavedati se 
je potrebno, da je ‘zdravljenje’ na forenzični psihiatriji smrtno nevarno 
(poznamo nekaj primerov)!

Nenazadnje; po slovarju slovenskega knjižnega jezika je pomen besede 
‘zdravje’ sledeč: stanje dobrega telesnega in duševnega počutja. Pod 
‘zdravili’ in s takšnimi tretmaji se počutimo bolne bolj, kot pa smo se 
počutili, ko smo pomoč poiskali. Ko o tem spregovorimo s psihiatrom, se 
v izvid zapiše, da nimamo uvida v svojo bolezen.

V svetu že obstajajo dobre prakse pomoči ljudem v duševnih stiskah. Ne 
le, da je potrebno opisanim praksam narediti konec, ampak je potrebno 
vzpostaviti še sistem, ki bo ljudem resnično pomagal. Temelji pa naj na 
psihoterapiji, socialni vključenosti, delu in drugih potrebnih podpornih 
terapijah in dejavnostih. Psihiatrija pa naj služi tem smernicam, saj je v 
akutnih fazah potrebna.

Pismo smo poslali številnim v državi za katere menimo, da lahko pripo-
morejo k uresničitvi našega cilja. Ta je: obelodaniti resnico o psihiatriji 
v Sloveniji ter vzpostaviti primernejši, človeku naravnan sistem pomoči. 
Dobre prakse dokazujejo, da se da in to za manj proračunskega denarja. 
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Od vas pričakujemo odgovor in opredelitev glede te problematike. Na 
voljo so vam številna pričevanja, ki jih lahko preverite z nekaj osebne-
ga angažmaja. Želimo in zahtevamo, da ukrepate. Vašo neaktivnost v tej 
zadevi bomo razumeli, kot tiho strinjate z opisanimi praksami psihiatrije 
v Sloveniji. Za življenja gre, zato!

Pričevalci
Torej, edina pot iz zagate je ena sama. Čim dlje stran od zdravstvenih 
ustanov in vzeti zdravje v svoje roke. Naše telo je daleč najboljše cepivo 
za vse bolezni, zato skrbimo zanj z vso ljubeznijo. Da ne bomo pristali v 
psihiatrični ustanovi.

Tomaž Makovec
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UPORABA  qPCR TESTOV ZA DETEKCIJO 
SARS-CoV-2 V SLOVENIJI 

 Žiga Zebec, PhD, 
raziskovalec na področju molekularne mikrobiologije

Povzetek

Epidemija virusa SARS-CoV-2 je prerasla v pandemijo in postalo je 
očitno, da je za uspešno zajezitev virusa zanesljiva detekcija ključnega 
pomena. Zlati standard za detekcijo SARS-CoV-2, priporočen s strani 
WHO, je t.i. »Corman - Drosten test«. Pri tem testu se najprej odvzame 
bris, izolira celokupni RNK, ki se nato obratno  prepiše v cDNK in se 
kvantificira s PCR analizo (qPCR). V tem članku predstavljam poman-
jkljivosti tega testa, kot se trenutno izvaja po svetu in v Sloveniji. Največja 
pomankljivost se kaže pri začetnem oligonukleotidu RdRp_SARSr-R, ki 
prilega na genu RdRp in kodira za »od RNK odvisno RNK polimerazo«. 
Zaradi slabih termodinamičnih lasnosti tega začetnega oligonukleotida, 
se limit detekcije zviša na 1000 molekul viralnega cDNK. Hkrati opozo-
rim na dejstvo, da pražni cikel (Ct) 37, ki se pri nas tretira kot meja za 
pozitiven rezultat na qPCR testu, predstavlja tveganje za napačne rezul-
tate. Nove študije so pokazale, da z brisom, ki je imel Ct višji od 34, ni več 
možno inficirati celične kulture in izolirati virusa. Predlagam odprt dost-
op do anonimiziranih Ct vrednosti, pregled Ct vrednosti qPCR testov in 
njihovo korelacijo s potekom bolezni ter implementacijo izsledkov. Tako 
bi potecialno izboljšali obstoječe protokole zdravljenja, zmanjšali število 
hospitalizacij in spremenili nabor ter obseg ukrepov za zajezitev covid-19.

Ključne besede

SARS-CoV-2 ; qPCR ; Corman-Drosten test ; pražni cikel (Ct)
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1.1 Verižne reakcije s polimerazo (Polymerase Chain Reaction, PCR)

PCR je metoda za pomnoževanje dednega materiala (DNK), »end point« 
PCR, ki jo je leta 1983 razvil Kary Mullis. Metoda uporablja tri os-
novne sestavine; matrični DNK, dva začetna oligonukleotida (kratek kos 
enovijačnega dednega materiala, imenovan tudi »primer« ang., s katerim 
definiramo območje na DNK-ju - matrico) in DNK polimerazo, encim, 
ki podvoji matrični DNK. Podvojevanje matričnega DNK poteka v treh 
fazah, ki predstavljajo en cikel v PCR reakciji (slika 1.):    

1) denaturacija DNK (94-98 ˚C), odpre dvojno vijačnico DNK in jo 
 naredi dostopno za prileganje,
2) prileganje začetnih oligonukleotidov na matrični DNK (50-60 ˚C)
3) sinteza nove vijačnice z encimom DNK polimeraza in podvojitev 
 matričnega DNK (68-72 ˚C)

Slika 1. Shematski prikaz prvega cikla PCR reakcije. Začetna oligonukleotida 
RdRp_SARSr-F in RdRp_SARSr-R sta v rdečem kvadratu in nakazujeta 
smer sinteze (prileganje in sinteza lahko potekata pri enaki temperaturi).

V enem ciklu PCR reakcije se na ta način število molekul matričnega DNK, 
ki je prisotno v vzorcu, podvoji. Območje pomnoževanja (pomnožek) 
določimo s sekvenco začetnega oligonukleotida (primerja), ki hibridizira 
s substratom (DNK) na specifičnem, prej definiranem, območju, kjer je 
zaporedje baznih parov (A-T ali G-C) nasprotno enako DNK-ju, ki ga 
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želimo pomnožiti (Slika 2). Pri pomnoževanju s PCR reakcijo se tipično 
naredi okoli 30-33 ciklov, odvisno od količine začetnega matričnega ma-
teriala. Končni produkt se analizira tako, da uporabimo barvilo (npr. 
SYBR®green),  ki interkalira v DNK. To barvilo aktiviramo s svetlobo 
valovne dolžine 497 nm (modra svetloba), nato pa fluorescira z valov-
no dolžino okoli 530 nm. Obarvan PCR produkt vizualiziramo in ana-
liziramo s pomočjo molekularnih lestev na agaroznem gelu.

Slika 2.  Teoretični izračun števila molekul za vsak cikel PCR pomnoževanja, 
začenši z eno molekulo. V odebeljenem tisku je teoretičen izračun za de-
setkratno pomnožitev molekul.
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1.2 Raba qPCR metode za kvantifikacijo

SARS-CoV-2 je RNA virus in če želimo za njegovo detekcijo uporabiti 
metodo PCR, ki deluje samo na DNK molekulah, moramo vzorec, ki 
potencialno vsebuje tudi viralni RNK (ki ga želimo detektirati), najprej 
prepisati iz RNK nazaj (reverzna transkripcija) v komplementarni DNK 
(cDNA), z encimom reverzna transkriptaza.

Kvantitativna PCR analiza (qPCR) poteka v realnem času (real-time PCR) 
in sicer tako, da se po vsakem končanem ciklu izmeri svetloba, ki jo emiti-
ra barvilo, dodano PCR reakciji pred prvim ciklom pomnoževanja. Kot 
že omenjeno ima barvilo lastnost, da interkalira v DNK, v pomnožke pri 
PCR reakciji in emitira svetlobo. Ko emitirana svetloba doseže vnaprej 
določen prag, se zabeleži cikel, v katerem je bil ta prag dosežen, t.j. pražni 
cikel (cycle treshold, Ct). Prej kot je dosežen pražni cikel, več molekul je 
v vzorcu.

Za akuratno kvantifikacijo je potrebna uporaba standardne krivulje s 
točno določenim številom molekul matričnega DNK (10^1, 10^2, 10^3, 
itn.). To izvedemo tako, da izmerimo koncentracijo matričnega DNK ali 
cDNK v standardu, izračunamo število molekul, glede na njegovo dolžino, 
ter naredimo sekvenčno redčitev 1:10, tako da pridemo do   ̴ 1 molekule. 
Glavno pravilo je, prej kot je dosežen pražni cikel (Ct), več je izhodiščnega 
matričnega DNK in obratno. Enako kot pri PCR reakciji se tudi pri qPCR 
reakciji vsake   ̴ 3,3333 cikle število molekul poveča za desetkrat, kar 
pomeni, da se število molekul poveča vsake   ̴ 9,9999 ciklov za 1000-krat 
oz. dobimo iz ene molekule po opravljenih   ̴ 9,999 ciklih 1000 molekul.
qPCR metoda za detekcijo SARS-CoV-2 je bila razvita v raziskovalni 
skupini prof. dr. Christiana Drostna, iz klinike Charite Berlin v Nemčiji1. 

Ta metoda »Corman-Drosten« je qPCR test, ki ga tudi WHO 2 prepoznava 
kot »zlati standard« za detekcijo SARS-CoV-2 in se zato uporablja v večini 
držav na svetu. Metoda uporablja dva para začetnih oligonukleotidov, 
RdRp_SARSr-F in RdRp_SARSr-R, ter E_Sarbeco_F in E_Sarbeco_R, ki 
prilegata na dveh različnih mestih viralnega cDNK (Slika 3). 
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Slika 3. Shematski prikaz začetnih oligonukleotidov za qPCR detekcijo 
SARS-CoV-2 v Sloveniji 3. A) shematski prikaz prileganjanja primerjev 
na različnih delih viralnega cDNK, B) detajlni prikaz prileganja primerjev 
RdRp_SARSr-F in RdRp_SARSr-R, molekularni sondi P1 in P2.

Začetna oligonukleotida RdRp_SARSr-F in RdRp_SARSr-R prilegata 
na genu RdRp in pomnožita 100nt dolg fragment. Ta gen kodira za »od 
RNK odvisno RNK polimerazo« (ang. RNA dependent RNA polymarase, 
RdRp), ki je esencialnega pomena za vse RNK viruse brez vmesne DNK 
faze, kot je to primer tudi pri koronavirusih. Začetna oligonukleotida pri-
legata na SARS-CoV, kot tudi na SARS-CoV-2, razlikovanje pa je možno 
s hibridizacijo/prileganjem fluorescentne sonde (P1 za SARS-CoV in P2 
za SARS-CoV-2). Bolj podrobno analizo Drosten-Corman testa, kjer so 
določili limit detekcije (ang. limit of detection, LOD) za uporabljen par 
začetnih oligonukleotidov na 316 pomnožkov so naredili Nalla idr., 2020 4. 
To število pomnožkov je limit, do katerega lahko še zaupamo kvantifi-
kaciji z RdRp_SARSr-F in RdRp_SARSr-R, v tem primeru je to v ciklu 
36,8. Vsi rezultati so strnjeni v tabeli 1.
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Tabela 1. Relativna senzitivnost Corman-Drosten qPCR testa, povzeto po Nalla idr., 2020 4.

Tudi v Sloveniji se uporablja »Corman-Drosten« qPCR test, pri katerem 
je pražni cikel 37, tako se vsi vzorci, ki dajo signal pri 37 ciklu ali prej, 
smatrajo kot pozitivni na prisotnost SARS-CoV-2 3.

1.3 HAGT testi in test na protitelesca, na hitro

Hitri AntiGenski Testi ali HAGT testi (COVID-19 Ag Rapid, Abbott) 5, so 
testi pri katerih se uporabljajo protitelesca (IgG), ki specifično prepoznajo 
viralne proteine virusa SARS-CoV2. Pri tem testu so specifična protiteles-
ca (IgG, oznaka T) in kontrola (IgY, oznaka C) imobilizirana na membrni 
na katero nanesemo vzorec (obvzet bris, ki je v raztopini). Test reagira v 
15 – 20 min. Ob prisotnosti virusa SARS-CoV-2 je po 20 minituah vidna 
črta pri obeh, T in C, v kolikor SARS-CoV-2 ni prisoten je vidna črta 
samo pri C. Vsi testi brez črte ali s črto pri T so neveljavni testi. 

Validacija HAGT testov se izvede z zgoraj omenjenim qPCR testom1. Ta je 
pokazala nižjo selektivnost in senzitivnost (okoli 95 %), kot jo ima qPCR 
test. Dodatna omejitev pri HAGT testu je, da zanesljivo delujejo samo, ko 
je prisotnega veliko virusa, oziroma, ko je Ct na qPCR nižji kot 33. Zato se 
pozitivni hitri testi dodatno preverijo še s qPCR testom. Prednost HAGT 
testov sta hitrost izvedbe, enostavna uporaba in cena.

Test na protitelesa, se ne uporablja za detekcijo SARS-CoV-2 pri obolelih, 
temveč se uporablja pri osebah, ki so covid19 že prebolele (ali se o tem 
sprašujejo) za detekcijo protitelesc, ki jih praviloma razvijemo po prebole-
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li bolezni covid19 ali med prebolevanjem. Ta protitelesca so specifična 
za SARS-CoV-2 in predstavljajo del imunskega odziva, ki nas ščiti pred 
ponovnim obolenjem za covid-19.

Slika 4. Shematski prikaz različnih testov za detekcijo SARS-CoV-2, pov-
zeto po  Giorgia Guglielmi 2020 6.

2. Diskusija 

Mikrobiom (skupek vseh mikroorganizmov), ki ga odvzamemo z nazo-
faringealnim brisom je kompleksen vzorec, v katerem se nahajajo dedni 
materiali gliv, bakterij in virusov 7. Med pomnoževanjem v qPCR reakciji 
lahko pride do pomnoževanja cDNK podobnih virusov ali do formacije 
artefaktov, tako imenovanih kimer. Pri pacientih, inficiranih s SARS-
CoV-2, pogosto prihaja do ko-infekcije z drugimi virusi, kot so na primer 
rinovirusi (6 %) in influenco (2 %) 8.   

Eden poglavitnih faktorjev pri razvoju učinkovitega in selektivnega qPCR 
testa je oblikovanje začetnih oligonukleotidov. Pri tem je treba upoštevati 
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veliko faktorjev, kot so pozicija na dednem materialu, specifična za točno 
določeno sekvenco (SARS-CoV-2) in termodinamične lasnosti posa-
meznega začetnega oligonukleotida ter njuno delovanje v tandemu med 
qPCR reakcijo. V nadaljevanju bomo pregledali termodinamične lasnosti 
začetnih oligonukleotidov, ki se uporabljajo za detekcijo SARS-CoV-2 
in postavljanje diagnoze bolezni covid-19. Uporaba qPCR testa 1, ki se 
uporablja tudi v Sloveniji 3, s strani proizvajalca namreč ni predvidena za 
diagnostične namene 9,10. 

Začetni oligonukleotid, RdRp_SARSr-R (slika 1.), že na prvi pogled 
poseduje na 12. poziciji neujemanje z viralno sekvenco. Hkrati ima 
RdRp_SARSr-R tudi zelo nizko temperaturo taljenja (ang. melting te-
meperature, Tm). Temperatura taljenja (Tm) nam pove, pri kateri tem-
peraturi lahko začetni oligonukleotid še prilega na ciljno sekvenco cDNK 
virusa. Začetni oligonukleotid RdRp_SARSr-R ima Tm 55-57 ˚C njegov 
par RdRp_SARSr-F pa 64 ˚C, kar pomeni da je razlika v Tm vrednosti 
7-9 ˚C, izračunano za Phusion polimerazo na spletni strani New England 
Biolabs, NEB (https://tmcalculator.neb.com/#!/main).  Takšna tempera-
turna razlika ni priporočljiva za izvajanje PCR reakcij s strani NEB, ki je 
eden izmed vodilnih proizvajalcev molekularne diagnostike. Ta razlika v 
Tm ne upošteva dejstva, da se pri RdRp_SARSr-R en nukleotid sploh ne 
prilega na predvideno sekvenco cDNK od SARS-CoV2, kot je razvidno iz 
slike 1, kar Tm za prileganjenje RdRp_SARSr-R zniža še za 1-2 ˚C. Kom-
binacija odstopanja v Tm med obema začetnima oligonukleotidoma in 
nespecifično prileganje enega izmed začetnih oligonukleotidov, predstav-
lja riziko za napačne rezultate qPCR testa. Dodaten problem za zanesljiv-
ost qPCR testa predstavlja tudi temperatura prileganja v qPCR programu, 
kjer prileganje poteka pri 58 ˚C 1 ali celo 60 ˚C 3, kljub temu, da ima 
RdRp_SARSr-R izračunan Tm pri 55-57 ˚C. To lahko privede do nepo-
polnega prileganja in zmanjša eficienco replikacije. 

Razlika med kvantifikacijo E-gena in RdRp-gena postane evidentna za 63 
molekul virusa, ki so  detektirani v 33,7 ciklih (Ct) z E_Sarbeco, oziroma 
RdRp_SARSr pri 36,8 ciklih (tabela 2), kar predstavlja veliko odstopanje za 
enako število molekul 4. Dodatno skrb vzbuja tudi dejstvo, da z začetnimi 
oligonukleotidi RdRp_SARSr detektiramo 630 molekul v 35,2 cilkih, 
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63 molekul pa v 36,6 ciklih 4. To pomeni, da se število molekul poveča 
za desetkrat v samo 1,4 cikla, za razliko od 3,3 ciklov, kot bi teoretično 
pričakovali (slika 2). Tako hitro pomnoževanje je možno, če se v PCR 
reakciji dogaja nespecifično pomnoževanje, ki je posledica generiranja in 
ponovnega pomnoževanja artefaktov (formacija dimerov z začetnimi oli-
gonukleotidi in hibrinde DNK molekule), ki nastanejo z veliko cikli PCR 
pomnoževanja in lahko onemogočijo ustrezno kvantifikacijo. Te izsledke 
je potrdila tudi nova, večja študija v renomirani reviji Nature, kjer so limit 
detekcije (LOD) z RdRp_SARSr postavili celo na 1000 molekul 11, kar 
pomeni, da vrednosti Ct, ki so višje od 35, niso zanesljive pri identifikaciji 
in kvantifikaciji virusa SARS-CoV-2. 

Razvita qPCR metoda za detekcijo SARS-CoV-2 ima nekaj vidnih po-
manjkljivosti, ki so povzete v pismu uredniku revije Eurosurveillance 12, 
kakor tudi v pozivu uglednih znanstvenikov, da se publiciran članek 
Corman idr., 2020, zaradi pomankljivosti, umakne, vendar je bil poziv 
neuspešen. Problematika tega qPCR testa 1,3 je bistvena, saj se rezultate 
teh testov uporablja za generiranje statističnih podatkov kot so; število in-
ficiranih, število hospitaliziranih in števlilo umrlih, ki se jih nato uporabi 
za določanje ukrepov za zagotovitev javnega zdravja. 

Pomembnost tega spoznanja je razvidna iz korelacije med vrednostjo Ct 
qPCR testa 1 in izolacijo viralnega partikla iz brisa. La Scola in kolegi so 
pokazali, da izolacija virusa SARS-CoV-2 iz brisov z vrednostjo Ct nižjo 
od 34 (slika 5) ni mogoča 13. Študija je bila sicer omejena s številom brisov, 
ki so bili analizirani. Študijo so nato nadgradili z analiziralo 3700 brisov 
ter ponovno potrdili prejšnja opažanja, da izolacija virusa iz brisa, s Ct 
nižjim od 34, ni mogoča 14. Podobno so ugotovili tudi Bullard in kolegi, 
kjer iz brisov s Ct vrednostjo nižjo od 24, ni bilo mogoče okužiti celičnih 
kultur (Vero celice). Posledično je zelo verjetno, da ljudje, ki so pozitivni 
na qPCR testu, vendar njihov Ct presega določeno vrednost, niso kužni in 
ne prenašajo virusa, hkrati pa ne zbolijo za težjo obliko bolezni. Kje točno 
se nahaja ta meja in koliko odvzetih brisov je med to Ct vrednostjo in Ct 
37, ki se uporablja sedaj za pozitivne qPCR teste 3, je ključna informacija 
za interpretacijo obstoječe statistike. Te informacije, bi imele velik pomen 
za strokovnjake, ki bodo odločali o ukrepih v javnem zdravju.
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Slika 5. Procent celičnih kultur, ki so bile pozitivne na SARS-CoV-2, izo-
lirane iz pacientov s covid-19, pozitivnih na qPCR test z določenim Ct 
(polna črta). Črtkana črta nakazuje polinominalno regresijo, povzeto po 
La Scola idr., 2020 13.

Dostop do neobdelanih qPCR podatkov, predvsem dostop do Ct vred-
nosti, je ključnega pomena, saj bi to omogočilo bolj smiselna navodila 
pacientom in optimizirano zdravljenje. Retrospektiven pregled Ct vred-
nosti, v kombinajici s potekom bolezni, bi lahko nudil ključne podatke za 
bolj učinkovito zdravljenje pacientov s covid-19 in boljšo strategijo zaščite 
javnega zdravja. Tako bi lahko zmanjšali predviden obseg ukrepov za za-
jezitev covid-19 15 in s tem tudi negativne posledice, ki jih imajo ukrepi 
na sicer zdravih ljudeh 16-20.    

Na tej točki se pojavi potreba po raziskavah, ki bi preverjale korelacijo 
med številom viralnih partiklov kvantificiranih s qPCR testom (Ct) in 
potekom bolezni (asimptomatski, lažja oblika, hospitalizacija in mortaliteta) 21. 
Nova študija (reprint, brez »peer-review«) nakazuje na korelacijo med 
količino viralnih partiklov, ki so jih detektirali v slini obolelih in potekom 
bolezni covid-19 22. Takšne in podobne študije bodo pomagale identi-
ficirati paciente, ki bi lahko imeli hujši potek bolezni covid-19 in tako 
omogočile hitro zdravljenje, še preden se razvijejo simptomi. 

Brez konflikta interesov
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IZVOR VIRUSA SARS-CoV2, CEPIVA, SPIKE PROTEINI, 
ASIMPTOMATSKI , NARAVNA IMUNOST IN DRUGE 

INFORMACIJE O KORONA PANDEMIJI

Žiga Zebec, PhD, 
raziskovalec na področju molekularne mikrobiologije

Povzetek

Izvor virusa SARS-CoV2 nas je zanimal že lani. Dr. Fauci in kolegi so se 
odločili, da bodo virus proglasili za virus naravnega izvora. Kljub temu so 
se dvomi o izvoru virusa začeli kopičiti, predvsem zaradi zaseženih ele-
ktronskih sporočil dr. Faucija in zaradi struktur, ki jih najdemo na spike 
proteinih. Nove študije so namreč pokazale, da so omenjene strukture na 
spike proteinu odločilnega pomena pri infekciji človeških celic, saj brez 
njih virus verjetno ne bi mogel inficirati človeka. Hkrati so študije poka-
zale tudi potencialno citotoksičnost spike proteina v številnih tkivih, med 
drugim tudi v možganih. Potencialna nevarnost obstaja tudi iz razloga, 
ker nano-lipidi transportirajo mRNA iz cepiv po telesu in se akumulirajo 
predvsem v ovarijih in testisih. Imunski sistem ljudi, ki prebolijo covid19, 
lahko prepozna 30 antigenov virusa in traja najmanj 6 mesecev, tudi če 
covid19 prebolijo asimptomatsko. Navedeni pomisleki, nizka umrljivost 
zaradi virusa in obstoj do sedaj malo uporabljanih, a kot kaže učinkovitih 
zdravil, odpira pomembna vprašanja o vrstnem redu in smiselnosti rabe 
obstoječih sredstev za zajezitev covid19.

Ključne besede

SARS-CoV-2; adenovirus; mRNA; spike protein; 
naravna imunost
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1 Virus SARS-CoV2

 1.1 Izvor virusa

Pred dobrim letom je skupina znanstvenikov, med katerimi sta bila tudi 
Peter Daszak (direktor, EcoHealthAliance) in Christian Drosten (Char-
ité, Berlin, so-izumitelj qPCR testa za detekcijo SARS-CoV21), nazna-
nila in zagotovila, da je ta virus naravnega izvora2. Kmalu za tem je bilo 
prepovedano, da se v strokovnih in znanstvenih krogih ter na socialnih 
omrežjih diskutira o izvoru virusa. Dobro leto kasnje sta dva ameriška 
časopisa  (Washington Post in BuzzFeed) ter  mreža ICAN (https://www.
icandecide.org/) pridobila elektronska sporočila dr. Anthonyja Faucija iz 
časa korona epidemije. Iz teh sporočil je med drugim razvidno, da je dr. 
Fauci neposredno komuniciral z odgovornimi na socialnih omrežjih. In 
na tej točki se zgodba o izvoru virusa komaj začenja. 

Eden izmed vodilnih znanstvenikov na področju koronavirusov, prof. dr. 
Ralph S. Baric, je namreč naznanil, da podpira nadaljnje preiskave, da 
se ugotovi izvor virusa3.  Prof. Baric je v letu 2015 sodeloval s Kitajsko 
znanstvenico Zhengli-Li Shi pri študiji, kjer so razvili kimere različnih 
koronavirusov ter preučevali njihovo potencialno nevarnost za človeka 4. 
V študiji so med drugim zapisali: »Because of the ability of chimeric 
SHC014 viruses to replicate in human airway cultures, cause pathogenesis 
in vivo and escape current therapeutics, there is a need for both surveil-
lance and improved therapeutics against circulating SARS-like viruses.« 
Prof. dr. Ralph S. Baric je svoje viruse in kimerne spike proteine zaščitil 
tudi s patentom5. 

Zgoraj omenjena študija 4, ki spada v kategorijo »ang. gain of function« 
(pridobitev funkcije) je bila med drugim finacirana s strani Ameriškega 
inštituta za alergije in nalezljive bolezni (National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases, NIAID), kjer je direktor  dr. Anthony Fauci in Eco-
HealthAliance, kjer je direktor Peter Daszak. Zanimivo je, da je prav dr. 
Peter Daszak bil eden izmed odposlancev WHO, ki je lani preiskovala 
domnevni izvor virusa v Wuhanu in tam lociranem China Wuhan Insti-
tute of virology, kjer je bila zaposlena tudi Zhengli-Li Shi, v času izvajanja 
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raziskave4. Takratna preiskava ni prinesla nobenih dvomov o naravnem 
izvoru virusa. Obeta pa se nova preiskava. 

1.2 Spike protein (s-protein)

Spike proteini se nahajajo na proteinski ovojnici virusa SARS-CoV2 in 
omogočajo vstop v človeške celice s pomočjo receptorja angiotensin-con-
verting enzyme 2 (ACE2) ali s pomočjo receptorja neuropilin-1 (NRP1) 
receptor6. Novi dvomi o naravnem izvoru virusa so nastali po objavi 
članka v reviji Molecular Cell 7.  Avtorji tega članka so namreč ugotovili, 
da se v sekvenci aminokislin spike proteina (s-proteina) nahaja motiv »fu-
rine multi cleavage site (RRAR)« med domenama S1/S2 s-proteina (slika 
1), z nukleinskim zaporedjem CGGCGG, ki kodira motiv Arginin-Argin-
in (RR). Podobni Arginin-Arginin motivi se nahajajo tudi v s-proteinih 
drugih humanih koronavirusov (OC43, HKU1 in MERS-CoV), vendar 
je CGGCGG motiv (ki kodira za Arginin-Arginin, RR) edinstven in ga ni 
moč najti v nobenem drugem s-proteinu poznanih koronavirusov. Študija 
je med drugim pokazala, da je ta motiv odločilnega pomena za vstop v 
človeške celice 7.
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Slika 1. Grafični prikaz spike proteina in S1/S2 motiv, povzet po Hoff-
mann idr. 2021, Molecular Cell .

Prvi pomisleki glede cepiv proti koronavirusom so znani že iz leta 
2012, in sicer se ve, da je imunizacija proti koronavirusom z različnimi 
preparati (s-protein, viralni antigeni in vektorska cepiva) lahko nevarna, 
ker sproži imunopatološki odziv tipa Th28. Pomisleki glede SARS-CoV2 
spike proteina so se pojavili lani, ko je bil v prestižni reviji Nature Neuro-
science objavljen članek, v katerem so znanstveniki spike protein testirali 
na miših. Ugotovili so, da po razcepitvi s-proteina v S1/S2 motivu, pode-
nota S1 prečka krvno-možgansko bariero in tam povzroča inflamacijo, 
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vnetje možganskega tkiva 9. Hkrati je podenota s-proteina S1, bila detek-
tirana v pljučih, jetrih, ledvicah in vranici. Druga študija je pokazala tudi 
poškodbe endotelijev s spike proteini10. Da lahko imajo spike proteini 
negativne posledice na človeško krvno-možgansko bariero so pokazali 
računalniški modeli11. 
V človeških celičnih kulturah (THP-1 celice,  monociti) lahko SARS-
CoV-2 infekcija sproži anti-bakterijski imunski odziv preko Toll po-
dobnim receptojev (TLR4)12. Negativne posledice izpostavljenosti spike 
proteinu so zaznali tudi Suzuki idr. 2021, kjer so ugotovili, da podenota 
proteina S1, brez virusa in ostalih komponent, sproži biološki odziv v 
človeških celicah 13. Spike proteini lahko v celico vstopijo tudi preko neu-
ropilin-1 receptorja (NRP-1) in tako povzročijo nevrološke posledice14.   
Indici, da je spike protein SARS-CoV2 citotoksičen sam po sebi, brez 
drugih komponent virusa, so se v zadnjem času začeli kopičiti, omenjene 
študije sicer še niso objavljene v reviji z recenzijo, ki trenutno poteka. Vse 
te študije samo še podkrepijo pomisleke glede citotoksišnosti  spike pro-
teina 15-19.  

1.3 Cepiva (genska terapija)

Trenutno imamo na slovenskem trgu dostopna dva tipa cepiv (genskih 
terapij) proti SARS-CoV2, in to so mRNA (Moderna in Pfizer) in vektor-
ska DNA (AstraZenica, AZ in Johnson&Johnson, J&J). Ker nobeno ne vs-
ebuje viralnih antigenov (spike protein), temveč genski zapis, informacijo 
za izdelavo spike proteina (DNA ali mRNA), ti preparati bolje ustrezajo 
definiciji  genske terapije, kot pa definiciji cepiva.  

Vektorska cepiva ali DNA cepiva vsebujejo DNA sekvenco adenovirusa, 
ki ji je dodan dedni zapis (DNA za spike protein) in je namenjena za 
vnos te informacije v obliki dednega zapisa v človeka. Glavna razlika med 
cepivom AZ in J&J je prav v adenovirusu, AZ je rekombiniran adenovi-
rus, izoliran iz šimpanzov (ChAdOx1) 20, medtem ko je J&J rekombiniran 
adenovirus človeškega izvora (AdHu26) 21. 

Vsi adenovirus vektorji (Ad) imajo izbrisan E1 gen, zato da se sami ne 
morejo replicirati in služijo zgolj za prenos želenega genskega zapisa. 
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Nove generacije adenovirusov lahko gen E1 zbrišejo tako, da ga zamenjajo 
z bakterijskim umetnim kromosomom (ang. bacterial artificial chromo-
some, BAC). Vnos sekvence BAC omogoča hitro manipulacijo vektorja v 
bakteriji Esherichia coli (E. coli) preko sistema attR1 attR2 Gateway® cas-
sette (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific), ki mogoča in-vitro rekombi-
nacijo z rekombinazo 20. Ko vektor vsebuje vse željene gene (ali en gen) se 
ga linearizira in ponovno transficira v Human Embryonic Kidney (HEK) 
293A celice 22, kjer se vektor, kljub izbrisanemu E1 genu, lahko replicira, 
ker je v njihovem genomu integriran fragment adenovirusa tipa 5 (Ad5) 22. 

Kljub temu da se adenovirus vektorji ne morejo replicirati v normalnih 
tipih celic, pa imajo lastnost, da lahko do določene mere integrirajo v 
kromosom določenih tipov celic 23. Integracija v kromosom se zgodi pri 
0,001 – 1 % inficiranih celic 23, kar predstavlja potencialno tveganje za 
integracijo DNA zapisa spike proteina, ki se nahaja v vektorskih cepivih 
(AZ in J&J). V cepivu se nahaja 2,5μg DNA, kar pomeni 5 × 1010 par-
tiklov virusa, kar lahko predstavlja problem glede na informacijo, da ad-
enovirus integrira v kromosom gostitelja in je produkcija spike proteina 
permanentna 24. Problem vektorskih cepiv je lahko predhodna imunost 
(reaktivnost T-celic in prisotnost protitelesc) proti samemu adenovi-
rosu in njegovim proteinom, neodvisno od antigena (spike proteina)24. 
Potencialen problem vektroskih cepiv so tudi morebitne nečistoče (ne-
objavljena študija prof. Andreas Greinacher (https://www.naturalnews.
com/2021-05-18-1000-proteins-astrazeneca-covid-vaccine-blood-clots.
html),  ki verjetno nastanejo zaradi različnih gojišč in različnih tipov celic, 
v katerih se razmnožuje adenovirus vektorje (cepiva).   

Drugi tip so mRNA cepiva, ki deklarirano vsebujejo mRNA molekule, 
ki kodirajo za spike protein v nano-lipidni ovojnici modificiranega poli-
etilen glikola (PEG 2000). O tej tehnologiji so prvič poročali v letu 1990 25, 
vendar tehnologija zaradi nestabilnosti mRNA, naravnega imunskega 
odziva in neeficientne dostave ni veliko obetala 26. Leta 2008 je tehnologi-
ja postala ponovno aktualna, ko so ugotovili, da se lahko izognejo nara-
vnemu imunskemu odzivu tako, da so uracil zamenjali s psevdo-uracilom 26. 
Preizkusi mRNA cepiv (proti H10N8 in H7N9 virusoma influence) na 
miših so pokazali, da se z novim sistemom dostave mRNA molekul z na-
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no-lipidno ovojnico, nano-lipidi najdejo v vseh organih 27. 

Nova študija je pokazala, da se podobno dogaja tudi pri človeku po ce-
pljenju s cepivom mRNA-1273, Moderna. V tej študiji so detektirali vi-
ralni antigen (spike protein) v plazmi 11 ljudi (11/13), ki so bili cepljeni 
z mRNA-1273 cepivom, ki ga proizvaja Moderna 28. Interna študija Pfiz-
erja, pridobljena z »dostopom do informacij javnega značaja« (FOIA), 
je pokazala, da se po uporabi cepiva pri človeku nano-lipidi z mRNA za 
spike protein nahajajo po celotnem telesu in se akumulirajo v jetrih, vran-
ici, testisih in maternici 29. 
V prestižni revije PNAS so dokazali integracijo mRNA molekul virusa 
SARS-CoV2 v kromosom človeka preko reverznega prepisa z reverzno 
transkriptazo (RT) in mehanizma LINE1 mediirane retropozije 30. 
Zanimivo je tudi, da je obdukcija 86 letnega moškega, ki je umrl 4 tedne 
po prvem odmerku BNT162b2 mRNA cepiva (Pfizer) pokazala, da se vi-
ralni RNA nahaja v vseh organih umrlega 31. Te študije kažejo na poten-
cialne nevarnosti zaradi cepljenja z mRNA cepivom.

2 Naravna imunost, asimptomatsko prebolevanje in drugo 

V primerjavi s cepivi, ki nudijo potencialni imunski odziv na SARS-CoV2 
antigen (spike protein), je naravna imunost sposobna prepoznati večino 
viralnih proteinov SARS-CoV2 (antigenov) 32. Vsi, ki prebolijo covid19, 
imajo naravno imunost na ravni T-celic (CD4 in CD8) in protitelesca, ki 
ne prepoznajo samo spike proteina, vendar veliko več viralnih antigenov 
32. T-celice prepoznajo (slika 2) med 30-40 različnih epitopov (epitop 
je del antigena, ki ga imunski sistem dejansko prepozna) na antigenih 
SARS-CoV2 32, medtem ko lahko imunski sistem cepljene osebe reagira 
zgolj na epitope, ki se nahajajo na spike  proteinu. To je zato, ker dedni 
zapis, ki se nahaja v cepivu (v obliki DNA ali mRNA), vsebuje samo zapis 
za spike protein. Študija, ki bi primerjala imunost cepljenih, necepljenih 
in prebolevnikov na ravni T-celic (CD4 in CD8) in protiteles za direktno 
primerjavo, žal še ni izvedena. 

Zgoraj omenjena študija je vključevala 99 pacientov, ki so preboleli covid19, 
zanimivo pa je, da so v študijo vključili tudi dva prebolevnika z milimi 
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simptomi (pozitivna na qPCR test in negativen serološki test), ki sta kljub 
temu pokazala odzivnost T-celic 32. To dejstvo je pomembno zato, ker 
asimptomatski bolniki okužijo bistveno manj svojega gospodinjstva kot 
simptomatski bolniki 33, vseeno pa razvijejo imunski odziv (zaščito) pred 
ponovno infekcijo 32. Študija, brez recenzije, je preverjala covid19 status 
zdravstvenega osebja in ugotovila, da je imelo vseh 1246 zaposlenih, ki je 
prebolelo SARS-CoV2, specifična protitelesca na SARS-CoV2, tudi po 6 
mesecih (razen trije asimptomatski) 34.

 

Slika 2. Specifična reaktivnost T-celic na SARS-CoV-2, povzeto po Tarke 
idr. 2021 32.
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V kolikor se ti izsledki potrdijo, bo splošno testiranje populacije (v okviru 
PCT) na prisotnost viralnega fragmenta virusa SARS-CoV2 nesmiselno, 
kajti asimptomatski bolniki predstavljajo minimalno tvegaje za prenašanje 
virusa, so pa sami zaščiteni pred ponovnim obolenjem s covid19. 

3 Zaključek 

Po dobrem letu pandemije in z njo povezanih ukrepov, se je ponovno 
odprla znastvena razprava o tem, ali je virus naravnega izvora, ali je ust-
varjen v laboratoriju. Sam dr. Anthony Fauci je priznal da so ameriške 
zvezne agencije finacirale znanstvenike, ki se ukvarjajo s kreacijo kimernih 
koronavirusov. Spike protein, ki ga nosi virus SARS-CoV2 in katerega 
dedni zapis se nahaja v cepivih, ima proteinske motive, ki bi lahko bili 
umetno narejeni. Hkrati pa obstaja zajeten korpus literature, ki nakazuje 
na citotoksične učinke spike proteina, ki lahko verjetno prehaja človeško 
krvno-možgansko bariero. Cepiva, ki spominjajo na gensko terapijo, nos-
ijo zapis za ta najbolj citotoksičen antigen virusa, spike protein. Vektor-
ska cepiva in verjetno tudi mRNA cepiva lahko integrirajo v kromosome 
naših celic in tja zasidrajo genski zapis viralnega spike proteina. Nano-
lipidi iz mRNA cepiv so najdeni v vseh organih človeškega telesa in se 
akumulirajo v spolnih organih. Hkrati vemo, da tisti, ki covid19 prebolijo, 
kažejo imunost proti najmanj 30 viralnim antigenom (v cepivu je en), ki 
traja najmanj 6 mesecev. Če dodamo še nove informacije, da so ivermec-
tine 35 in druga zdravila učinkovita pri zdravljenju covid19 in da je umr-
ljivost na Švedskem zaradi covid19 okoli 0,6 % (0,1 % v populaciji mlajših 
od 70 let) 36, se pojavi vprašanje, v kolikšni meri je upravičena uporaba 
cepiv, ki imajo samo dovoljenje za uporabo v izrednih razmerah (EUA, 
emergency use authorization), predvsem uporaba v populaciji mladost-
nikov in otrok. 

Brez konflikta interesov.
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Povzetek

Članek opisuje problematiko uporabe testov za diagnozo COVID-19. Ker 
je test merilne narave, je predhodno pojasnjena problematika merjenj s 
stališča točnosti in sledljivosti, kar je tudi glavni namen vsakega merjenja. 
Opisan je tudi splošen princip, kako se določi prava oziroma referenčna 
vrednost merjene veličine.

Za test, ki se po celem svetu uporablja za diagnozo virusa, so uporabili 
PCR tehnologijo in pri tem vidimo vsaj dva problema: 1. PCR pomnoži 
le nek delček genoma, ki naj bi bil specifičen za SARS-CoV-2, kar je zelo 
daleč od diagnoze bolezni, 2. PCR sloni na tem, da sekvence, ki se upora-
bljajo v testu, resnično pripadajo genomu virusa SARS-CoV-2. V članku 
smo opisali metodo, po kateri so pridobili sekvenco genoma SARS-CoV-2. 
Ta metoda pa je problematična, ker se sekvenca ni dobila iz očiščenega 
virusa temveč iz materiala, v katerem je veliko različnih RNK molekul 
(tudi iz človeskih celic). Problem je tudi v tem, ker metoda sekvenciranja 
treh pacientov, ki je bila objavljena v NEJM, ni podrobno napisana. Kakor 
je biokemik in izumitelj Kary Mullis trdil zadnjih 20 in več let, tudi po 
našem mnenju PCR tehnologija ne bi smela biti uporabljena za diagnozo 
bolezni COVID-19. 

Ključne besede: 
sledljivost, medlaboratorijske primerjave, merilna negotovost, genom, 
diagnoza
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Summary

The article describes the problem of using tests for the diagnosis of COV-
ID-19. As the test is of a measuring nature, the issue of measurements 
from the point of view of accuracy and traceability is explained, which is 
also the main purpose of any measurement. The general principle of how 
to determine the true value or reference value of a measured quantity is 
also described.

For tests used worldwide to diagnose viruses, they use PCR technology, 
and we see at least two problems with it: 1. PCR amplifies a piece of a ge-
nome that could be specific for SARS-CoV-2, which is extremely far from 
diagnosing the diseases, 2. PCR is based on the fact that the sequences 
used in the test really belong to the genome of the SARS-CoV-2 virus. 
In this paper, we described the methodology by which they obtained the 
SARS-CoV-2 genome sequence. This method is problematic because the 
sequence was not obtained from a purified virus, but it was obtained from 
a mix of different RNA molecules (including RNA from human cells). The 
problem is also that the method of sequencing of the three patients was 
published in the NEJM and is not explained in detail. As the biochemist 
and inventor Kary Mullis has argued for the past 20 years, even in our 
view, PCR technology should not be used to diagnose COVID-19 disease.

Keywords: 
traceability, interlaboratory comparisons, measurement uncertainty, genome, 
diagnosis.
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1.1 Uvod

Ljudje neprestano merimo. Večino meritev, ki jih izvajamo, delamo celo 
nezavedno. Vsak dan se velikokrat sprašujemo in merimo celo brez mer-
ilnih naprav, na primer kakšno bo vreme, kako toplo bo, kako dolgo tra-
ja nek dogodek, kako daleč je nek objekt, kakšno maso ima nek pred-
met, kako hitro se gibljemo, koliko tekočine smo spili, hrane pojedli, itd. 
Večina teh meritev temelji na naših občutkih, zato so takšne meritve zelo 
subjektivne in močno odvisne tudi od naših izkušenj s tovrstnimi mer-
jenji. Nekatere od teh meritev, ki jih izvajamo subjektivno, pa morajo biti 
vseeno izjemno zanesljive. Če na primer prehitevamo vozilo na navadni, 
dvopasovni cesti, moramo zelo dobro oceniti razpoložljivo razdaljo za 
prehitevanje, našo hitrost, hitrost nasproti vozečega vozila in s tem potre-
ben čas za varen manever prehitevanja. Če smo se ušteli pri katerikoli od 
ocen, ki so popolnoma subjektivne in praktično podzavestno določene, 
lahko zaidemo v resne težave in izpostavimo sebe ter druge celo smrtni 
nevarnosti. 

1.2 Osnovni pojmi pri merjenjih

Da bi se izognili podobnim situacijam, se poskušamo v čim večji meri 
zanašati na objektivne meritve, ki jih praviloma izvajajo merilne naprave. 
Izmerjene vrednosti, ki jih izvedejo merilne naprave pa je treba seveda 
ustrezno obdelati in interpretirati, da si z njimi lahko pomagamo pri 
odločitvah o nadaljnjih ukrepih. Osnovni namen merjenja (measure-
ment) je torej pridobitev merilnega rezultata (measurement result). 
Merjenje je postopek empiričnega in objektivnega prirejanja simbolov 
lastnostim nekega objekta ali dogodka realnega sveta na tak način in s 
takim namenom, da se le-tega opiše oziroma ovrednoti. Preprosteje 
povedano z merjenjem poskušamo objektivno določiti pravo vrednost 
merjenca (measurand). Meritev se torej začne z ustrezno specifikacijo 
merjene veličine, izbiro ustrezne merilne metode in izvedbo merilnega 
postopka. Večina ljudi si predstavlja oziroma verjame, da so izmerjene 
vrednosti, ki jih prikažejo merilne naprave, točne, kar pomeni, da kažejo 
pravo vrednost (true value) merjene veličine (measured quantity). Le-
ta bi bila določljiva z idealnim merjenjem, ki v osnovi ne obstaja. Zato 
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v praksi govorimo o dogovorjeni pravi vrednosti (conventional true 
value), ki je vrednost, pripisana določeni količini in sprejeta, včasih po 
dogovoru, kot primerna za določen namen. Točnost (accuracy) pomeni 
ujemanje izmerjenih vrednosti s (dogovorjeno) pravo vrednostjo mer-
jene veličine, [1]. Tega pojma ne smemo enačiti ali zamenjati s pojmom 
natančnost (precision), ki pomeni zgolj dobro medsebojno ujemanje 
izmerjenih vrednosti oziroma dobro ponovljivost (repeatability). Pojma 
zelo nazorno prikažemo s slikami tarče, kjer imamo naslednje primere: 

Točnosti ne moremo zagotoviti, v kolikor merilne naprave niso umerjene 
ali kalibrirane. Umerjanje ali kalibracija (calibration) je niz operacij za 
ugotavljanje povezave med vrednostmi, ki jih kaže merilni instrument ali 
merilni sistem, oziroma vrednostmi, ki jih predstavlja opredmetena mera 
ali referenčni material, in pripadajočimi vrednostmi, realiziranimi z etal-
oni, pod določenimi pogoji. Kalibracija je osnovni pogoj za zagotavljanje 
sledljivosti (traceability) meritev. 

Sledljivost je lastnost merilnega rezultata ali vrednosti etalona, ki omogoča 
navezavo na navedene reference, ponavadi nacionalne ali mednarodne 
etalone, skozi neprekinjeno verigo primerjav, ki imajo vse opredeljene ne-
gotovosti. Kalibracija z drugimi besedami pomeni ugotavljanje točnosti, 
ki predstavlja ujemanje prikazane vrednosti merilnega instrumenta s pravo 
vrednostjo merjene veličine. Redke merilne naprave imajo možnost, da 
jih po ugotovljenem odstopanju od prave vrednosti lahko korigiramo 
in s tem nastavimo kazanje točne vrednosti. Četudi nam uspe določiti 
korekcijo merilne naprave ali merilnega sistema, ki jo potem v večini 
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primerov upoštevamo “ročno”, v manj primerih pa lahko izvedemo 
nastavitev (adjustment) kazanja na točno vrednost, je vsaka meritev tudi 
v primerih, ko znamo določiti pravo vrednost, bolj ali manj negotova. 
Merilna negotovost (measurement uncertainty) je parameter, ki opisuje 
raztros vrednosti, ki ga lahko upravičeno pripišemo izmerjeni vrednosti. 
Merilne negotovosti so lahko zelo različne [2], predvsem pa so sestavljene 
iz velikega števila prispevkov, ker nobena meritev v praksi ni izvedena v 
idealnih pogojih. 

Tipične vplivne veličine, ki so vzrok merilne negotovosti, so: 

- nepopolna definicija merjene veličine
- stabilnost in homogenost merjenca 
             (pomembnost pravilnega vzorčenja)
- postopek merjenja
- merilni instrument ali merilni sistem
- izvajalec meritev (sposobnost in usposobljenost)
- pogoji okolja (temperature, vlaga, zračni tlak, vibracije,       
             prah, elektromagnetne motnje,…)

Meroslovci ali metrologi, ki se ukvarjamo z merjenji, imamo vedno isti 
cilj. Izvajati čim bolj točne, čim manj negotove in predvsem tudi čim 
bolj sledljive meritve. Slednje pomeni, da jih na osnovi dovolj podrob-
no zapisanih informacij o posamezni meritvi, lahko pod enakimi ali 
drugačnimi pogoji ponovi tudi nekdo drug. Na ta način se v praksi potrju-
jejo ali ovržejo rezultati meritev. Podrobno branje in razlaga o merjenjih 
ter merilni negotovosti je podano v mednarodnem dokumentu, ki ga je 
izdal Mednarodni urad za uteži in mere BIPM [3].
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1.3 Določitev prave vrednosti merjene veličine

Nek laboratorij ima lahko poleg vrhunske opreme nadarjeno delovno 
silo, vendar tudi takrat ne morete biti popolnoma prepričani, da bodo 
sporočeni rezultati vedno točni in brez negotovosti. Z namenom potrje-
vanja usposobljenosti laboratorijskih zmogljivosti, se izvajajo preskusi 
usposobljenosti (proficiency testing), ki so tako pomemben element 
akreditacije preskusnih in kalibracijskih laboratorijev v skladu s stand-
ardom ISO/IEC 17025, [4], da ima celo lasten standard ISO/IEC 17043, 
[5]. Medicinski laboratoriji uporabljajo poseben standard ISO 15189 [6], 
ki je bil razvit na osnovi standarda ISO/IEC 17025 in podaja zahteve za 
kakovost in kompetence medicinskih laboratorijev. Kemijske, biološke, 
in mikrobiološke meritve so specifične s stališča merjenja, kajti pri teh 
meritvah kot merjenec nastopajo t.i. vzorci, ki morajo biti reprezenta-
tivni. Reprezentativni vzorec je podskupina populacije, pri kateri na os-
novi njenih značilnost lahko dovolj dobro sklepamo na značilnosti večje 
skupine oziroma celotne populacije. To še zdaleč ni enostavno, zato je 
vzorčenje postopek, ki mu je treba posvetiti posebno pozornost in temu 
so namenjeni številni zapisi, znanstvene razprave ter standardi ali njihovi 
sklopi [7, 8].

1.4 Medlaboratorijske primerjave 
(ILC-Interlaboratory comparisons) 

Te primerjave so organizirane bodisi za preverjanje usposobljenosti labo-
ratorijev, ali svojim strankam posredujejo točne rezultate preskušanja ali 
kalibracij, bodisi za ugotavljanje, ali določena analitska metoda deluje do-
bro in je primerna za predvidene namene. Samo tiste metode, ki izpolnju-
jejo stroge zahteve takšnih študij, so lahko predmet standardizacije s strani 
evropskih ali mednarodnih organov za standardizacijo (Evropski odbor 
za standardizacijo, CEN in Mednarodna organizacija za standardizacijo, 
ISO), [9]. Vsi akreditirani laboratoriji morajo sodelovati v medlaboratori-
jskih primerjavah, da ohranijo svojo tehnično usposobljenost in potrdijo 
sprejemljivost svojih rezultatov strankam. Medlaboratorijske primerjave 
ponujajo odlično priložnost za potrjevanje laboratorijske učinkovitosti 
in merilnih procesov. Rezultati medlaboratorijskih primerjav v celoti 
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odražajo kombinacijo sprejetih praks, kot so veljavnost sprejetih merilnih 
postopkov, delovanje sistema kakovosti, sledljivost delovnih etalonov in 
usposobljenost laboratorijskih delavcev. Na osnovi rezultatov se po potre-
bi lahko prilagodi oziroma izboljša merilne postopke ter po potrebi spre-
jme ustrezne korektivne ukrepe.

V splošnem pri izvedbi medlaboratorijske primerjave referenčni labo-
ratorij izbere oziroma pripravi etalon ali material kot vzorec in določi 
njegovo referenčno vrednost, ki drugim sodelujočim laboratorijem ni 
znana. V takšnih primerih govorimo o uporabi referenčnih etalonov ali 
referenčnih materialov. Le-ti se razdelijo med sodelujoče laboratorije, ki 
izvedejo meritve in nato svoje neodvisno pridobljene vrednosti sporočijo 
referenčnemu laboratoriju, ki jih primerja z znano vrednostjo ter ugotovi 
razlike od znane vrednosti in oceni ustreznost sporočenih negotovosti. To 
so primeri, ko je referenčni laboratorij na višjem hierarhičnem nivoju od 
sodelujočih laboratorijev in ima (naj)boljše merilne zmogljivosti. Vedno 
pa v verigi sledljivosti pridemo do vrha piramide, ko primerjava z etal-
onom ali referenčnim materialom višjega reda ni več mogoča. V takšnih 
primerih se za določitev referenčne vrednosti v medlaboratorijsko prim-
erjavo izbere laboratorije z najboljšimi merilnimi zmogljivostmi. Na 
najvišjem svetovnem nivoju v okviru Metrske konvencije [10], govorimo 
o t.i. ključnih primerjavah (key comparisons), katerih cilj je določitev 
referenčne vrednosti ključne primerjave (key comparison reference 
value). Metrska konvencija je mednarodna pogodba, ki je podlaga za 
mednarodni dogovor o merskih enotah mednarodnega sistema merskih 
enot SI. Poleg ustanovitve BIPM in določitve načina financiranja ter up-
ravljanja dejavnosti BIPM je Metrska konvencija omogočila ustanovitev 
stalne organizacijske strukture vlad držav članic, da v vseh zadevah v zvezi 
z merskimi enotami delujejo soglasno. Konvencijo so v Parizu 20. maja 
1875 podpisali predstavniki sedemnajstih držav, leta 1921 pa so jo neko-
liko popravili, da bi razširili področje uporabe in odgovornosti BIPM. 

Od 20. maja 2019 so vse enote SI opredeljene kot naravne konstante. S tem 
je iz uporabe izginil še zadnji artefakt v meroslovju, t.i. prakilogram, valj 
iz zlitine platine in iridija, ki je bil od leta 1875 do 2019 mednarodni etal-
on za maso. Prehod na nove definicije osnovnih enot zagotavlja prihodnjo 
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stabilnost SI in odpira priložnost za uporabo novih tehnologij, vključno s 
kvantnimi tehnologijami, za izvajanje definicij merskih enot in v podporo 
bolj točnim merjenjem veličin z izvedenimi enotami [11].

Slika 1: Prakilogram (replika) prototipnega kilograma v pariškem muzeju 
Cité des Sciences et de l’Industrie

Medlaboratorijske primerjave, ki jih izvajajo svetovalni odbori (Consulta-
tive Committees - CC) Mednarodnega odbora za uteži in mere (Interna-
tional Committee of Weights and Measures - CIPM) ali Mednarodni urad 
za uteži in mere (BIPM), se imenujejo ključne primerjave CIPM. Rezul-
tati statistične analize podatkov iz ključne primerjave CIPM so referenčna 
vrednost ključnih primerjav, stopnja enakovrednosti merilnih rezultatov 
in z njimi povezane merilne negotovosti. Stopnja enakovrednosti merilnih 
rezultatov predstavlja stopnjo skladnosti med vrednostjo merilnega etalo-
na in referenčno vrednostjo ključne primerjave. To se izrazi kvantitativno 
(številčno) z odstopanjem od referenčne vrednosti ključne primerjave ter 
z negotovostjo tega odstopanja. Ključne primerjave so medlaboratorijske 
primerjave, ki služijo kot tehnična podlaga za dogovore o medsebojnem 
prepoznavanju merilnih zmogljivosti (Mutual Recognition Arrangements 
- MRA) med nacionalnimi meroslovnimi inštituti (National Metrology 
Institute - NMI) [12]. 
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Ključne primerjave, ki jih izvajajo regionalne meroslovne organizacije 
(RMO), se imenujejo ključne primerjave RMO [13]. Rezultati ključnih 
primerjav se vpišejo v bazo podatkov (Key Comparison Database - KCDB) 
[14]. BIPM vzdržuje spletno stran KCDB http://kcdb.bipm.org/, da zago-
tovi javni dostop do podatkov o ključnih primerjavah in kalibracijskih 
ter merilnih zmogljivostih (CMC) nacionalnih meroslovnih inštitutov. 
Vključeni podatki so bili medsebojno pregledani in odobreni za vzajem-
no priznavanje s postopki, opredeljenimi v CIPM MRA. V praksi nihče 
ne more imeti boljših merilnih zmogljivosti, kot so objavljene v KCDB, 
pa vendarle se pojavljajo številni, celo akreditirani laboratoriji, z naved-
bami brez dokazov, ki bi temeljili na medlaboratorijskih primerjavah, da 
znajo določeno veličino izmeriti boljše oziroma bolj točno od najboljših 
meroslovnih laboratorijev.

2. Novi koronavirus SARS-CoV-2

Konec decembra 2019 je podružnica Svetovne Zdravstvene Organizacije 
(World Health Organization – WHO) iz Kitajske obvestila WHO o iz-
bruhu nove pljučnice neznanega izvora. 7. januarja 2020 je bila objavljena 
prva sekvenca celotnega genoma domnevnega povzročitelja, ki so ga našli 
v bronhoalveolarnemu izpirku 41-letnega bolnika, virusa SARS-CoV-2. 
Brez kakršnihkoli drugih, za to potrebnih dokazov, so sporočili, da je novi 
koronavirus povzročitelj simptomov. Način dokazovanja povzročitelja je 
ekvivalenten poročanju novinarja za senzacije: “Na kraju dogodka smo 
našli gasilce (ali samo nekaj čelad, cevi in sekir)... verjetno so prav gasilci 
tisti, ki so zanetili požar.”

2.1. Sekvenca genoma SARS-CoV-2

Uradno so prvič sekvencirali genom novega koronavirusa v laboratoriju 
profesorja Yong-Zhen Zhang-a in ga objavili 7. januarja 2020 v genski 
banki (GenBank) pod številko MN908947 [15]. Za sekvenciranje so upo-
rabili RNK material, ki so ga našli v bronhoalveolarnem izpirku 41-let-
nega bolnika. Bolnik je prišel sedmi dan po začetku simptomov v cen-
tralno bolnišnico v Wuhanu na Kitajskem z vročino, oteženim dihanjem 
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in suhim kašljem. Z začetnimi etiološkimi raziskavami so izključili pris-
otnost virusa gripe in adenovirusov, klamidije (C. pneumoiae) in miko-
plazme (M. pneumoniae), ki so le štirje od znanih mikroorganizmov, ki 
lahko napadajo dihalne organe [16].

Moti nas, da so za izdelavo prve knjižnice, s katero se RNK mikrobov in 
človeškega RNK prepiše nazaj v stabilnejši DNK in ga namnoži za shran-
jevanje in vso nadaljno obdelavo v laboratoriju v Shanghaju uporabili 
orodje, ki je namenjeno za delo s sesalci in ne z virusi (SMARTer Stranded 
Total RNA-Seq Kit v2 - Pico Input Mammalian, Takara, Japonska). 150 
nukleotidov vsake molekule DNK v knjižnici je bilo sekvenciranih. Dobili 
so kar 56,5 milijonov odčitkov (reads). 

Pri sestavljanju na podlagi prekrivanja zaporedij v daljša, ki jim pravimo 
sestavljena zaporedja (assembled contigs), so uporabili dva različna 
računalniška programa (Megahit in Trinity). Zaporedja, ki sta jih ses-
tavila programa, med sabo niso bila ekvivalentna, saj je Megahit sestavil 
nekaj čez 348.000 zaporedij z dolžino od 200 do 30.474 nukleotidov, Trin-
ity pa nekaj čez milijon takih zaporedij z dolžino od 201 do 11.760 nuk-
leotidov. Vsem tem dobljenim zaporedjem so nato odstranil domnevna 
človeška zaporedja tako, da so jih primerjali z znanimi bazami podatkov 
za človeški genom. Za veliko sekvenc, ki so v bazi podatkov človeskega 
genoma, ni znanstveno dokazano, da so prepisane v RNK. Na pomoč 
nam spet pristopijo računalniški modeli, ki izračunajo, katera sekvenca je 
lahko prepisana v RNK. Tako so izločili približno polovico neuporabnih 
človeških zaporedij in določili, da vsa ostala zaporedja pripadajo virusom 
ali baktarijam. Med preostalimi sta bili tudi najdaljši sekvenci, ki sta ju 
sestavila Megahit (30.474 nukleotidov) in Trinity (11.760 nukleotidov). 
Ker sta obe sekvenci zelo podobni celotni sekvenci, ki so jo leta 2018 
določili v netopirju (bat SL-CoVZC45; GenBank MG772933), so sklepali, 
da gre za soroden virus. Za daljšo sekvenco (30.474 nukleotidov) trdijo, 
da je pokrivala skoraj celoten ‘viralni genom’, ampak končna sekvenca, 
ki so jo objavili 7. januarja vsebuje le 29.903 nukleotidov. Sprašujemo se, 
kam je izginil del 571 nukleotidov, ki so razlika med sestavljeno sekvenco 
v Megahitu in objavljeno sekvenco?
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V drugem laboratoriju so sekvencionirali vzorce treh bolnikov, prav tako 
iz Wuhana. Rezultati so bili konec januarja 2020 objavljeni v članku New 
England Journal of Medicine (NEJM) [17]. Potek sekvenciranja v tem 
članku ni podrobno opisan, opisane in objavljene pa so bile tri različne 
sekvence, za vsakega bolnika posebej. Vse tri sekvence so bile podobne 
sekvencam MERS-CoV in SARS-CoV. Tako kot pri prvem pacientu se 
tudi ta študija ni nadaljevala po Kochovih postulatih, s katerimi bi te 
viruse dejansko dokazali kot povzročitelje pljučnic, in to avtorji jasno 
napišejo v svojem članku.

Potrebno se je zavedati, da vsa določanja zaporedja nukleotidov, s katerimi 
naj bi se točno določana vrsta virusa identificirala, slonijo na računalniških 
modelih. Nikoli ne dobimo celotnega zaporedja virusnega genoma, am-
pak vedno moramo celotno sliko sestaviti, pri tem pa se poslužujemo ver-
jetnostnega računa. Vse molekule RNK, ki so v vzorcu, se namnožijo v 
zelo kratke delčke, ki so sekvencirani (150 nukleotidov) in se potem le-te 
sestavljajo nazaj v prvotne molekule skozi računalniški model. Proces je 
podoben igranju z Lego kockami. Če hočemo iz Lego kock sestaviti raco, 
jo bomo sestavili, in to na veliko možnih načinov, samo kocke je potrebno 
poiskati. Prav tako pa bomo lahko iz njih sestavili ribo.

2.2 Virusi kot povzročitelji bolezni in Kochovi postulati

Latinska beseda “virus” pomeni strup. Učili so nas, da je virus majhen 
povzročitelj bolezni, ki pa se lahko razmnožuje le v celicah, saj sam 
nima celičnih mehanizmov, ki so potrebni za razmnoževaje. Za to potre-
buje živo celico, gostitelja in pri tem uporabi njegovo infrastrukturo za 
razmnoževanje. Če bi hoteli dokazati možnost okužbe z virusom, bi 
izolirani virus tako morali najprej namnožiti na celičnih kulturah, ga 
namnoženega ponovno izolirati in z njim okužiti izbrani živalski model 
za bolezen. Če bi žival zbolela za podobno boleznijo, potem bi izbranemu, 
ponovno izoliranemu virusu lahko pripisali bolezen (to je sinteza Kocho-
vih postulatov). Ker je tak postopek skoraj nemogoče izvesti z virusom, se 
jim kar pripiše, da povzročajo nalezljive bolezni. 



84

Veliko tega, kar vemo o človeških virusih, se je preneslo iz študija bak-
teriofagov (virusov bakterij). Za bakteriofage sta leta 1952 znanstvenika 
Hershey in Chase dokazala, da je dedni material le-teh nukleinska kis-
lina in od takrat se je brez dokazov to “vedenje” preneslo tudi v viruse 
višjih organizmov, čeprav strukture, ki so pod elektronskim mikrosko-
pom označene kot virusi, niso bile še nikoli biokemično opredeljene. Od 
takrat naprej se je začelo določevati prisotnost virusa s prisotnostjo nuk-
leinske kisline in v 80-ih letih z uporabo PCR tehnologije. Preproste in 
logične Kochove postulate so proglasili za zastarele in jih zamenjali za 
novo “občutljivejšo tehnologijo”. Ta pa temelji le na računanju verjetnosti, 
kjer ni ničesar gotovega [slika 2 prirejena iz 18].

Slika 2: Primerjava standardne in nove tehnologije
Pred časom se je pokazal problem tudi pri nedokazljivosti virusov kot 
povzročiteljev rakavih obolenj. V članku (review) Moore and Chang [19] 
sta tako avtorja napisala, da so Kochovi postulati sicer odličen primer 
natančnega znanstvenega mišljenja, vendar pa ne premorejo praktične 
vrednosti, ki je potrebna v tumorski virologiji 21. stoletja. S tem sta 
poskusila opravičiti, zakaj virusov nista mogla dokazati za povzročitelje 
raka. Sprašujemo se, zakaj namesto tega, da sta ovrgla Kochove postu-
late, raje nista odrešila virusov kot povročiteljev simptomov oz bolezni, 
saj enako velja tudi za ‘viruse’, ki naj bi povzročali druge simptome (kot je 
recimo gripa ali pa COVID-19). Več o tem je v tem zborniku že napisal 
Gregor Knafelc, dr. dent. med.
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2.3 Kako določiti virusno obremenitev?

Brisi so za določanje virusne obremenitve zelo problematičen način je-
manja vzorca, saj je pri njem težko določiti začetno količino odvzetega 
biološkega materiala. Tudi če bi bila PCR tehnologija ustrezna za diagnos-
ticiranje virusa, bi še vedno obstajal problem, kako določiti število virusov 
oziroma koncentracijo, ki je potrebna, da človek razvije simptome bolezni 
COVID-19. 

Če bi hoteli biti natančni, potem bi potrebovali notranji standard RNK, 
ki bi imel točno določeno koncentracijo v brisu vsakega človeka in bi ga 
potem po istem postopku pretvorili nazaj v DNK, namnožili s PCR. Na 
podlagi določene Ct takšnega notranjega standarda bi tudi lahko sklepali 
na količino začetnega materiala odvzema brisa. Ker tega nimamo, nikoli 
ne vemo, kako prilagajati število ciklov glede na količino začetnega mate-
riala. Tako se nam lahko zgodi, da je materiala malo in ravno zaradi tega 
ne dobimo pozitivnega rezultata in obratno. 

Če bi pri vsem tem hoteli biti bolj natančni (in je virus res prisoten v 
človeku), bi prisotnost virusa merili v krvi ali v slini, ker bi tako dobili kot 
rezultat vsaj koncentracijo, česar pri brisu ni. Tak odvzem materiala za 
testiranje bi bil tudi bolj obvladljiv in manj travmatičen (nosni bris lahko 
resno poškoduje nosno sluznico). 

3. PCR tehnologija

3. 1 Uvod

Verižna reakcija s polimerazo (Polymerase Chain Reaction – PCR) je me-
toda, ki se uporablja v molekularni biologiji. Leta 1983 jo je razvil ameriški 
biokemik Kary Mullis, za katero je leta 1993 dobil Nobelovo nagrado za 
kemijo. S PCR metodo se kopira in pomnožuje odseke DNK verige.

Kopiranje odsekov DNK poteka tako, da uporabimo dve kratki molekuli 
DNK (primer na sliki 3), ki sta komplementarni (ujemata se kot ključ 
in ključavnica) začetnemu in končnemu delu segmenta, ki ga želimo 
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pomnnožiti. Dodamo še gradnike (deoksiribonukleotide), delavce, ki 
bodo zlagali ustrezne gradnike (polimeraze) in raztopino soli. Reakcija 
poteka verižno, to pomeni, da jo večkrat ponovimo. Vsaka nova molekula 
DNK je kot vrstica gradnikov, ki jih zlaga delavec, le da vsak gradnik v 
naslednji poziciji potrebuje komplementarni gradnik. Vsaka ponovitev 
se imenuje cikel, v katerem se zelo natančno spreminja temperatura (de-
naturacija, prileganje začetnih oligonukleotidov, prepisovanje). V vsakem 
takem ciklu se podvoji količina segmenta DNK. Tako se od ene molekule 
po 20 ciklih naredi približno milijon molekul (106) z enako sekvenco, po 
30 ciklih pa še 1000-krat več (ca. 1 miljardo; 109).

Slika 3: Shema poteka PCR

Za točno štetje novo sintetiziranih molekul se uporablja kvantitativna 
ali real-time RT-PCR, ki ob vsakem PCR ciklu sprosti določeno količino 
fluorescence (sorazmerno s številom sintetiziranih novih molekul). Ko je 
ta fluorescenca nad pragom, ki bi bil lahko le šum v ozadju (threshold), 
program to registrira kot Ct. Če je številka zelo visoka pomeni, da je bilo 
potrebno narediti veliko ciklov za sprostitev fluorescence, ki jo je instru-
ment lahko zaznal, in to pomeni, da je bilo začetnega materiala zelo malo. 
Večkrat pa se pri PCR pomnoževanju zgodi, da po določnenem stevilu 
ciklov dobimo signal tudi v čisti vodi (aspecifično pomnoževanje).

Število Ct seveda ne pove nič o kvaliteti pomnoženega materiala (recimo 
najbolj pogosta napaka je, da sekvenca ni enaka začetni, kar bi pomenilo, 
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da delavec nekje med zidavo vgradi napačen gradnik in od tam naprej so 
vsi gradniki v tisti poziciji napačni) in pa tudi ne o kvaliteti začetnega ma-
teriala. Pri diagnostiki se vedno s PCR pomnožuje dve sekvneci, za kateri 
je najbolje, da sta vsaka na svojem koncu genoma (ena za zacetku, ena 
na koncu). Če pri obeh dobimo določeno število Ct (ki pa ni bilo nikoli 
identificirano) proizvajalec pravi, da je test pozitiven za prisotnost viru-
sa. Potrebno je paziti, ker ni nujno, da sta ti dve sekvenci res del dolgega 
genoma virusa, ki bi lahko nekoga okužil ali pa sta ti dve sekvenci ostanek 
razgrajenega virusnega genoma, ki seveda ni več nevaren.

3.2 Umerjanje PCR tehnologije za diagnozo virusa

Pri uporabi PCR za diagnozo virusa pa imamo še dodatni problem, in 
sicer če bi že hoteli PCR tehnologijo uporabiti za diagnozo virusa, bi bilo 
potrebno najprej narediti pravo umerjanje. Tega ne more v celoti nado-
mestiti umetno sintetiziran delček RNK, ki ga dodamo raztopini vzorca. 
Tak zunanji standard sicer nekaj pove o kvaliteti prepisa, vendar ne more 
sklepati na količino in kvaliteto začetega materiala, kar smo omenili že pri 
virusni obremenitvi.

Prav tako bi moral biti pravi standard umerjen proti pravemu virusnemu 
standardu, ki bi vseboval genom čistega virusa, izoliranega in preverjen-
ega s Kochovimi postulati. Tako pa imamo namesto pravega virusnega 
standarda le računalniški model, ki ima izračunano le določeno stopnjo 
verjetnosti, da pripada določenemu virusu.

Očiščeni virus bi tako morali razdeliti na alikvote z različnimi koncen-
tracijami in iz vsake vzeti določen volumen, s katerim bi okužili živalski 
model, s preostankom vsakega alikvota pa bi morali narediti real-time RT-
PCR. Pri tem bi dobili direktno korelacijo, kakšna je minimalna količina 
virusa, ki še lahko okuži žival in ga primerjati s Ct pri dani koncentrac-
iji alikvota virusa. Seveda že obstajajo kritike k takšnemu pristopu, saj 
nekateri sklepajo, da so koncentracije virusa, ki lahko okužijo človeka, da 
zboli, različne, saj se imunski sistemi ljudi med seboj razlikujejo. Po logiki 
torej, če nadaljujemo s takim pristopom, potem lahko zaključimo tudi, da 
število ciklov pri ločevanju ljudi na simptomatske in asimptomatske ne 
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pomeni ničesar, ker vsak človek po svoje reagira na virus, če le-ta obstaja.
Ker do danes še nikomur ni uspelo izolirati virusa SARS-CoV-2, kar je 
problem tudi pri ostalih virusih, je govoriti o PCR testu kot relevantenm 
testu za diagnozo ‘virusa’ brezpredmetno. PCR s pomočjo specifičnih 
primerjev le pomnoži neko sekvenco, za katero je računalniški model 
izračunal, da verjetno pripada genomu tega novega ‘virusa’, ki so mu na-
deli ime SARS-CoV-2.

Joint Committee for Traceability in Laboratory Medicine (JCTLM) je lani 
objavil posebno izdajo JCTLM glasila o COVID-19 [20]. V njem je ve-
liko napisano o RNK materialu, ki naj bi podprl diagnostične PCR teste. 
Pomanjkljivost je v tem, da je omenjeni material umetno sintetizirana 
RNK sekvenca, ki nam lahko pomaga le pri umerjanju PCR testa samega 
(da potrdimo, če inštrument pravilno deluje in če se ni zgodila kakšna 
človeška napaka), drugih informacij pri tem ne dobimo.

3.3. Specifičnost PCR testa za diagnozo virusa

V Sloveniji NLHOZ uporablja metodo PCR v realnem času po rever-
zni transkripciji Allplex 2019-nCoV (Seegene Inc., Južna Koreja) kot 
referenčno RT PCR metodo [21]. S selektivnostjo testa preverjamo, kaj 
metoda meri. Ne gre za vprašanje količine, ampak za kvaliteto. Istovetnost 
virusnih odsekov, ki jih uporabljajo pri tej metodi, je sicer vprašljiva, saj 
virus ni bil izoliran, kar smo že omenili. Unikatnost, kar pomeni, da se ti 
odseki ne pojavijo v nobeni od molekul RNK v celem virusnem, bakteri-
jskem, rastlinskem, glivnem in živalskem kraljestvu, je tudi vprašljiva. Za 
Allplex 2019-nCoV metodo so ugotovili, da ima omejitve [22]. Napišejo 
v končnem povzetku (omejitve testa), da ta metoda lahko navzkrižno re-
agira tudi na druge koronaviruse (podrod Sarbecovirus), ki povzročajo 
prehlade, ampak ker jih sedaj ni v cirkulaciji (dokaza ni na voljo) se to 
možnost ovrže, tako da so pozitivni lahko le SARS-CoV-2 [22]. Za test 
torej trdijo, da je specifičen in meri le RNK SARS-CoV-2 in ničesar dru-
gega. V drugem delu “navodil za uporabo” Allpex metode (85 strani, ki 
bi si jih moral vsak uporabnik prebrati, še posebej, če je test uporabljen 
za diagnostiko, a si jih ne) piše, da je bila za Allplex 2019-nCoV Assay 
izvedena računalniška analiza (“in silico”). S to analizo se oceni možnosti 
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navzkrižne reaktivnosti PCR primerjev s sekvencami patogenov, ki jih 
lahko srečamo v kliničnih vzorcih dihal [22]. Za to analizo se v računalnik 
vstavi arbitraren parameter, ki je bil v tem primeru 80% podobnosti 
med primerjem in ciljno sekvenco. Če je stopnja ujemanja pod 80%, to 
pomeni da navzkrižne reakcije ni. Ugotovili so, da so primerji, ki so jih 
tako “testirali” secifični za sekvenco SARS-CoV-2. Poleg tega so okrog 60 
različnih vrst patogenov tudi zares testirali. Dognali so, da ta test reagira 
le na SARS-CoV-2, čeprav podrobnosti, kako so test izvedli, ni napisanih 
(na primer koliko ciklov je PCR naredil). V tabeli so sicer navedeni viri 
organizmov, ki so jih testirali, za katere pa je znano, da to niso očiščeni 
virusi. Sprašujemo se tudi, od kje imajo sekvenco genoma, saj le ta ni bila 
fizično nikoli izolirana kot ena molekula iz virusa SARS-CoV-2. Enako 
lahko rečemo tudi za virus influenze in za ostale viruse.

Ker so klinični znaki respiratornega obolenja dobro rešeto, ki nam prih-
rani mnogo testiranja za specifičnost, smo delno pri bolnikih s simptomi 
s specifičnostjo zadovoljni. Vendar pa tega nikakor ne moremo trditi za 
zdrave ljudi. Pri zdravih ljudeh bi morali za potrditev specifičnosti testira-
ti še vse preostale viruse in vse žive organizme, da bi nadomestili tisti del, 
ki ga lahko nadomestimo s kliničnimi znaki. Kako smo lahko prepričani, 
da PCR ni pomnožil neke sekvence, ki je zašla v naš nos po pomoti, in ni 
‘SARS-CoV-2 genom’ in tudi ne delček tega genoma? 

Nos je prvi filter zraka, ki ga človek vdihne. Veliko od teh snovi sploh ne pride 
v organizem, kjer bi se toliko namnožile, da bi spet lahko prišle v izdihani zrak 
in okužile druge ljudi. Ugotavljanje specifičnosti Allplex 2019-nCoV Assay 
testa za zdrave ljudi so sicer hoteli nadomestiti z združenimi nosnimi izpirki 
več ljudi [22]. Nikjer pa ne piše, koliko ljudi je sodelovalo v raziskavi, od kod 
so bili, kakšna atmosfera je bila okoli njih, predvsem pa je bila koncentracija 
zelo nizka, saj je bil izpirek razredčen. Če bi zares hoteli dokazati specifičnost, 
bi morali biti ti podatki jasni in navedeni. Poleg tega bi morala vsaka država 
še dodatno narediti teste specifičnosti vsaj glede na različna okolja in glede 
ne različne populacije (mesta, tovarne, bolnišnice, domovi za ostarele, sta-
rostne skupine...). Nenazadnje pa je res tudi to, da je nazofarinks v tem prim-
eru najslabša izbira. Serumski vzorec bi bil boljši glede na zgornje ugotovitve, 
definitivno pa specifičnost ni potrjena za vzorec brisa nazofarinksa.
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Zelo zanimivo je, da se je proizvajalec testa Allpex vprašal, zakaj je lahko 
test negativen (to pomeni, da je lažno negativen), in si dal tudi odgovore: 
1. koncentracija vzorca je blizu ali pa pod mejo zaznavnosti testa, 2. pris-
otna je mutacija v ciljni sekvenci primerja, 3. drugi faktorji. 

Če je možno, da so testi lažno negativni, ali je potem tudi možno, da so 
testi lažno pozitivni? Že od lani se nekateri to sprašujemo, ampak odgovor 
od “stroke” je, da to pa ni možno. Ali jim lahko verjamemo? Seveda ne, 
ker 100 % gotovost ne obstaja.
Glede specifičnosti imamo tudi zelo konkretna vprašanja, kako ima 
Slovenija urejeno PCR testiranje. Koliko različnih testov od različnih 
proizvajalcev se uporablja in koliko aparatur? Ali so ti testi primerjani 
med seboj v smislu da različni proizvajalci, nastavitve, vključno s cikli, 
dajo enak rezultat? Slednje seveda ni možno, vendar bi nas vseeno za-
nimal raztros vrednosti dobljenih z različnimi testi pri istem vzorcu in 
pogojih testiranja. Ali uporabljajo vsi enako število primerjev? Povsem pa 
nas zanima, kakšna je povezava med pozitivnim testom pri zdravih ljudeh 
in nadaljevanjem bolezni? Ali je človek potem zares zbolel, kako resna je 
bila bolezen in ali je na koncu umrl? 

3.4 Kritika PCR testov s strani neodvisnih znanstvenikov

Ko so začeli uporabljeti PCR tehnologijo za diagnozo virusa HIV, je imel 
izumitelj zadržke, ker ta tehnologija lahko le pomnoži kratke delčke nuk-
leinskih kislin, ne more pa o le-teh povedati ničesar. Že sam izumitelj je 
poudarjal, da ta tehnologija ne bi smela biti uporabljana za diagnozo vi-
rusov in virusnih obolenj.

Malo po tem, ko je bila objavljena prva sekvenca, za katero je bilo sicer 
arbitrarno določeno, ne pa tudi dejansko dokazano, da pripada virusu 
SARS-CoV-2, sta Corman in Drosten s soavtorji objavila članek [23], ki 
natančno opisuje RT-PCR metodo, ki naj bi bila primerna za določanje 
novega virusa. V tem delu avtorji že na začetku poudarijo, da v rokah niso 
imeli standarda resničnega virusa, ampak le neko računalniško sekvenco, 
ki je bila objavljena 7. januarja. Članek je bil objavljen bliskovito, le 48 ur 
po sprejemu v publikaciji Eurosurveillance.
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Z naše strani je najbolj resna kritika glede uporabe PCR tehnologije za di-
agnozo SARS-CoV-2 verodostojnost standarda. Test ni bil nikoli pravilno 
umerjen, kot je napisano v točki 3.2, da bi lahko povezal Ct vrednost z 
možnostjo obolenja (razvojem simptomov).

Koncem novembra lani pa je skupina uglednih neodvisnih znanstevnikov 
pregledala članek in poslala poročilo [24] s svojimi kritikami in pomisleki 
na Eurosurveillance. Pri tem so zahtevali da se Corman-Drosten članek 
umakne iz objave.

Povzetek napak, ki jih navajajo:

1.    V protokolu ni nobenega natančnega razloga za uporabo izjemno 
visokih koncentracij primerjev. Previsoke koncentracije povzročijo 
nespecifično vezavo in previsoke tvorbe nespecifičnih produktov PCR, 
zaradi česar je test neprimeren kot posebno diagnostično orodje za pre-
poznavanje virusa SARS-CoV-2.

2.       Več primerjev nima točno določene sekvence (na eni poziciji sta lahko 
dva različna nukleotida) in to bo prineslo ogromno variabilnost v labo-
ratorijskih izvedbah tega testa v resničnem svetu; zmeden nespecifičen 
opis v prispevku Corman-Drosten ni primeren kot standardni operativni 
protokol, zaradi česar je test neprimeren kot posebno diagnostično orodje 
za prepoznavanje virusa SARS-CoV-2.

3.       Test ne razlikuje med celotnim virusom in le prisotnosto posameznih 
virusnih fragmentov. Pri diagnostiki je potrebno določiti le celotne, 
okužbe zmožne viruse.

4.   Optimalne temperature polimeraz, ki so vključene za prepis 12 
različnih segmentov virusa, se med saboj zelo razlikujejo, tudi do 10 °C 
glede na temperaturo žarjenja Tm (RdRp_SARSr_F in RdRp_SARSr_R). 
Zato je ta test neprimeren kot diagnostično orodje.

5.       Huda napaka je tudi navedba vrednosti Ct, ki ločuje vzorce na nega-
tivne in pozitivne.
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6.     PCR rezultati niso bili potrjeni na molekularni ravni.

7.     Test PCR ne vsebuje niti edinstvene pozitivne kontrole za oceno nje-
gove specifičnosti za SARS-CoV-2 niti negativne kontrole za izključitev 
prisotnosti drugih koronavirusov.

8.    Preskusna zasnova v objavi Corman-Drosten je tako nejasna in po-
manjkljiva, da gre v ducate različnih smeri; material ni standardiziran, niti 
ni standardiziranega postopka testa.

9.     Najverjetneje objava Corman-Drosten ni bila strokovno pregledana.

10. Ugotavljamo hudo navzkrižje interesov za vsaj štiri avtorje, poleg 
tega pa sta dva avtorja prispevka Corman-Drosten (Christian Drosten in 
Chantal Reusken) člana uredništva Eurosurveillance-a, ki je publikacijo 
izdalo. 29. julija 2020 je bilo dodano navzkrižje interesov (Olfert Landt je 
izvršni direktor TIB-Molbiol; Marco Kaiser je višji raziskovalec pri Gen-
Express in znanstveni svetovalec v TIB-Molbiol), kar v prvotni različici ni 
bilo prijavljeno (in še vedno ni v različici PubMed); TIB-Molbiol je pod-
jetje, ki je “prvo” izdelalo komplete PCR (Light Mix) na podlagi protokola, 
objavljenega v rokopisu Corman-Drosten, in po njunih lastnih besedah 
so komplete za PCR testiranje delili celo preden je bila podana vloga za 
objavo. Poleg tega Victor Corman in Christian Drosten nista omenila svo-
je druge pripadnosti, komercialnega testnega laboratorija “Labor Berlin”. 
Oba sta tam odgovorna za diagnostiko virusov, družba pa se ukvarja s 
PCR testiranjem. (KAKŠNO PRESENEČENJE).

Po dveh mesecih so iz Eurosurvelliance odgovorili, da njihovi notranji 
sodelavci niso našli v originalnem članku ničesar spornega in s tem 
poskusili zavrniti vse kritike. So nas uspeli prepričati?
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KAKO SMO PONOVNO PRIŠLI DO KONČNE REŠITVE 
ALI  »FINAL SOLUTION«

Sabina Senčar, dr. med., 
specialistka ginekologije in porodništva, JUNA d.o.o.

1.Uvod

Da ima zdravnik veliko moč v družbi, so vedeli že stari Grki, zato je moral 
vsak, ki se je odločil za ta poklic, zapriseči, da ne bo delal škode ljudem. 

Pa nam ni treba ne daleč v zgodovino in ne daleč v tujino, da najdemo 
odličen zapis največjega slovenskega pisatelja o nas zdravnikih.
Samo v eni drami je Ivan Cankar namenil nekaj besed zdravniku, v Hlapcih:
»Bolni ste...še ta skodelica vam je pretežka...To navadno in nečedno življenje 
vam je stopilo v dušo, vas je hudo ranilo...ne znate živeti, ne znate!...Človek 
je človek, najprej kruha in vina, vse drugo je senca. Tisto prepričanje in 
tako dalje, vse tisto je le suknja-kaj suknja, kvečjemu dežnik! In pa tudi- jaz 
sem zdravnik, veste- tudi za zdravje, posebno za prebavljanje je koristno, da 
človek časih, takole za tri in tri leta, malo zaobrne, takorekoč obnovi svoje 
prepričanje- kakor se tudi kri prenavlja...

Zdravniki torej niso bili in niso niti danes ljudje trdnega prepričanja. 
Tudi zdravniki svoje prepričanje prilagodijo, kot zamenjajo dežnik. Za 
dobro prebavo so pripravljeni pozabiti zaobljube in se ukloniti trenut-
nim trendom.«

»Kaj bi govorila učenost, kjer je sodila natura« še doda Zdravnik v Cankar-
jevih Hlapcih in pesimistično preda svoja »opravila« župniku in Bogu, 
torej oblasti in usodi. 

Če se ozrem nazaj v preteklih 16 mesecev izrednih razmer, se mi nova 
oblika svetovne vojne, prikaže jasno. Zgodovina se zdi bolj razumljiva, če 
jo pogledaš s časovne distance. Kaj smo zakuhali zdravniki v zadnjih 16 
mesecih in kako smo »za dobro prebavo pozabili zaobljube in se uklonili 
trenutnim trendom«?
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2.1. Izostanek ambulantnega zdravljenja

16 mesecev je preteklo od prvič razglašene epidemije okužbe z virusom 
SARS CoV 2 v Sloveniji. V vsem času ni bil sprejet niti en algoritem 
izvenbolnišničnega zdravljenja okuženih/bolnih pacientov s SARS CoV 2 
okužbo/Covid 19 boleznijo. Lažje bolnim ali bolnikom v začetnih stadijih 
bolezni so zdravniki dajali navodila, naj doma, v osami, izolaciji, stiski 
in strahu čakajo na morebitni težji potek bolezni. Zdravniki so po tel-
efonu ali s »telemedicino« spremljali simptome bolezni, ni pa bilo niti en-
ega predloga zdravljenja zgodnjih stadijev bolezni. Zdravljenje zgodnjih 
simptomov prav vsake bolezni je bil pomemben dejavnik za vsako doslej 
znano bolezen. Covid 19 nas ni zalotil povsem brez izkušenj. Tudi pri 
drugih respiratornih boleznih, kjer ne poznamo specifičnega zdravljenja 
(npr. H1N1 gripa), nismo pustili pacientov brez vsakršnega zdravljenja. V 
uporabi so zdravila za nižanje vročine, pa inhalacijski bronhodilatatorji, 
zdravila za lajšanje kašlja, inhalacijski kortikosteroidi, antibiotiki, ki so 
indicirani tudi za intracelularne parazite (Azitromicin, Doxyciklin). Pred 
16 leti, ko smo se srečali s SARS CoV 1 (in MERS nekoliko kasneje), smo 
ugotavljali dobrobit Klorokina/Hidroksiklorokina. Hitro se je izkazalo, da 
Ivermectin lahko pomaga v zgodnji fazi bolezni. Zdravniki smo sporočali 
ljudem, da naj ne naredijo ničesar, naj ostanejo doma, izolirani in ko zares 
ne bodo mogli več dihati, naj pridejo v bolnico, kjer jih čaka mehanska 
ventilacija. Ker je bilo v začetku rečeno, da ventilatorjev primanjkuje, so 
se mnogi odločili, da pridejo v bolnišnico čimprej, saj kdor prvi pride, 
ima vsaj možnost dobiti prosti ventilator. Zdravniki so sejali strah, ničesar 
do danes ne ponujajo ljudem v zgodnjih fazah bolezni. Nasprotno, vse 
poskuse ambulantnega zdravljenja okuženih in bolnih so preprečevali.

2.2. Klorokin/Hidroksiklorokin

Eno od zdravil, ki so ga izrecno prepovedali za izvenbolnišnično zdrav-
ljenje pacientov z boleznijo Covid 19,  je staro zdravilo za zdravljenje ma-
larije Hidroksiklorokin. Uporaba zdravila Klorokin in Hidroksiklorokin 
je bila z Odlokom o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil prvič omeje-
na 3.4.2020 (Uradni list RS, št.33/06). Odlok je bil sprejet na predlog vlade 
z obrazložitvijo, da bi v primeru večje porabe zdravila pri “kovidnih” bol-



99

nikih lahko prišlo do pomanjkanja zdravil za paciente z revmatoidnim ar-
tritisom in eritematoznim lupusom (obrazložitev v prilogi). V času, ko je 
bil v Sloveniji uveden splošni “lockdown” zaradi bolezni, ki bi po takratni 
oceni zahtevala največ življenj v najkrajšem času, so zdravilo za Covid 
19 prepovedali za uporabo (?!?!). Revmatoidni artritis in eritematozni lu-
pus sta kronični obolenji, pacienti se dolga leta zdravijo s Klorokinom/
Hidroksiklorokinom. Z zavedanjem, da bi terapija pomagala “kovidnim” 
bolnikom, so terapijo preprečevali. 

Istočasno, z istim odlokom, je bilo prepovedano predpisovanje še enega 
uporabnega zdravila, Azitromicina/Sumameda.  Utemeljitev prepovedi je 
bila enaka, in sicer, da ga ne bi primanjkovalo za težje bolne. Odlok je bil 
preklican v juliju 2020, a škoda je bila že narejena. Nihče več ni predpis-
oval Hidroksiklorokina za izvenbolnišnično zdravljenje zgodnjega poteka 
kovidne bolezni.

Hidroksiklorokin je staro zdravilo, ki so ga prvič uporabili 1947 za pro-
filakso pred malarijo. Pri nas ga uporabljajo kot zdravilo za protivnetno 
zdravljenje revmatoidnega artritisa, sistemskega lupusa in amebnega hep-
atitisa. Prvič so ga uporabili tudi za preventivo pred zapleti SARS CoV 1, 
ker preprečuje zgodnje razmnoževanje virusa in zmanjša vezavo SARS 
CoV 1 virusa na celični receptor ACE2. Poznane so protivnetne lastnosti 
Hidroksiklorokina, saj zmanjšuje proizvodnjo in sproščanje mediatorjev 
vnetja, kar bi lahko zmanjšalo verjetnost za pretiran imunski odziv na 
okužbo ali »citokinsko nevihto (1). Zdravilo je staro, varno in preizkušeno. 

Če ne bi bilo na voljo nobenega drugega zdravljenja, bi bilo cepivo edino 
sredstvo pri preprečevanju in zdravljenju bolezni Covid 19. Meta-analiza 
(analiza 23 primerljivih študij), objavljena 4.6.2020 je povzela učinkovitost 
zdravljenja s Klorokinom/Hidroksiklorokinom pri bolezni Covid 19. Tri 
raziskave so izključili zaradi uporabe prevelikih ali premajhnih odmerkov 
zdravila. Ostalih 20 raziskav vključuje podatke za večje število preisko-
vancev  105.040 oseb iz devetih držav, zdravljenih s Klorokinom/Hidrok-
siklorokinom. Natančna analiza vseh objav dokazuje dobrobit zdravljenja 
s terapijo K/H, v kombinaciji z Azitromicinom in cinkom (2). Že samo 
z  uporabo Hidroksiklorokina bi za trikrat zmanjšali smrtnost pri ko-
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vidni bolezni. S kombinacijo različnih zdravil za blažitev simptomov in 
preprečevanje zapletov pa bi rešili mnoge.

Celoten povzetek zdravljenja s Klorokinom in Hidroksiklorokinom je za-
jet v Beli publikaciji, avtorice Dr. Simone Gold, dr. med. (3). V tej pub-
likaciji so navedene vse študije in analize, ki z dokazi podprto medicino 
razložijo učinkovitost zdravljenja, kot tudi postopke, ki so bili uvedeni v 
posameznih ameriških zveznih državah z namenom prepovedi uporabe 
teh istih zdravil za zdravljenje Covid 19 (3). Upravičeno sumimo, da je 
tudi v Sloveniji interes, da so podatki o alternativnem uspehu zdravljenja 
Covid 19 manj poudarjeni, kot bi bilo to nujno za obveščenost širše popu-
lacije državljanov. Nasprotno, cepivo osebni zdravnik lahko predpiše svo-
jemu pacientu, terapijo s K/H pa so v Sloveniji prepovedali v času, ko bi 
ga najbolj potrebovali. Zdravilo, ki je v široki uporabi že 30 let in je bilo na 
voljo brez recepta v mnogih državah sveta, je postalo ob vzniku bolezni 
Covid 19 bolj nevarno zdravilo, kot cepivo, za katerega zaenkrat nimamo 
podatkov o učinkovitosti, kratkotrajnih stranskih učinkih, kaj šele o dol-
gotrajnih vplivih na zdravje. Ker noben medicinski dokaz ne podpira fa-
voriziranja nepreverjenega cepljenja proti preverjenemu zdravilu (vsaj iz 
stališča škodljivosti), je tak odnos licemerstvo brez primere.

Res je, da zdravilo K/H ni registrirano za zdravljenje bolezni Covid 19, a 
uporaba le-tega za zdravljenje Covid 19 ne bi bil osamljen primer, ko je 
zdravilo registrirano za eno indikacijo, uporablja pa se za druge indikacije. 
V porodništvu imamo najmanj 1 primer take uporabe. Tametil je zdravi-
lo, ki preprečuje slabost in bruhanje, v porodništvu pa ga uporabljamo po 
porodu za pospeševanje laktacije, dasiravno je v navodilih izrecna kon-
traindikacija nosečnost in dojenje. Aspirin je protivnetno zdravilo, an-
tipiretik, ki prvenstveno ni bil namenjen za preventivo pred nastankom 
krvnih strdkov, pa je kljub temu v največ primerih predpisan ravno za to 
indikacijo. K/H je zdravilo, ki se desetletja uporablja za preventivo ma-
larije, izkazalo pa se je za učinkovito pri zdravljenju SARS Cov1 in SARS 
CoV2, zato bi bilo le eno v vrsti uporabljenih zdravil za širši spekter in-
dikacij.
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2.3. Ivermectin

Ivermectin je staro zdravilo za zdravljenje parazitskih okužb, ki se upora-
blja v veterinarski in humani medicini, obstajajo pa dokazi o uspešnosti 
zdravila pri zdravljenju Covid 19 (4).
1.6.2021, po 15 mesecih neaktivnosti »strokovne skupine za zajezitev Cov-
ida 19«, ko o izvenbolnišničnem zdravljenju nismo prejeli še nikakršnih 
navodil, smo prejeli od ZZS še eno prepoved predpisovanja, prepoved 
predpisovanja Ivermectina. Izkazalo se je, da so nekateri zdravniki le 
želeli pomagati svojim pacientom ambulantno in so naročali magistralno 
zdravilo Ivermectin. Glede na objavljene študije o dobrobiti tega zdravila, 
so želeli zdravmiki pomagati svojim pacientom. Profesor Štrukelj in Dr. 
Mateja Logar sta tudi za to zdravilo podala mnenje, da bi utegnilo biti 
neustrezno in potencialno nevarno (5). Tudi to zdravilo se uporablja že 
dolgo v veterinarski in humani medicini za zdravljenje okužb s paraziti. 
Neko zdravilo, ki ga že leta uporabljamo brez večjih zapletov, ne more biti 
bolj nevarno, kot nikakršno zdravljenje. 

Strokovnjaki so nas svarili pred nesteroidnimi antirevmatiki, pa pred 
ACE inhibitorji, za zdravljenje visokega pritiska, celo Aspirin so svetovali 
zamenjati s Paracetamolom. Veliko se je govorilo o nezdravljenju, nič pa 
o zdravilih, ki bi utegnila zdraviti kogarkoli, preden bi prišlo do težjih 
zapletov. Doma smo torej v strahu čakali, da bolezen napreduje do točke, 
ko postane dihanje tako oteženo, da potrebujemo bolnišnico in zdravila.

2.4. Nefarmakološko zdravljenje

Leta 2017 je bil v strokovni reviji Neuropsyhopharmacology objavljen 
odličen članek o vplivu koregulacije vnetnega procesa (Imunosti) na so-
cialno vedenje in korelacija vpliva socialnega okolja na imunski sistem. 
Članek predstavlja dokaz na molekularnem nivoju, da socialno vedenje in 
lastnosti socialnega vedenja direktno vplivajo na vnetne procese. Osebe, 
ki v času bolezni ob sebi nimajo bližnjih, ljubih oseb, imajo dokazano višje 
koncentracije mediatorjev vnetnega procesa, citokinov (IL 6, IL 1, IL 1 
beta, TNF alfa, IL-1 Ra1, IL-Ra2 in drugih), kar pomeni, da so osebe, ki 
so iztrgane iz kontaktov s svojimi najbližjimi, v večji nevarnosti ob stresu 
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bolezni, kot tiste, ki bolezen prebolevajo v varni bližini svojcev. Socialno 
izolirane osebe se težje ubranijo vnetju, ki sledi okužbi. V istem članku 
je na kemičnem nivoju dokazano tudi, da socialno izolirane osebe 50% 
večkrat zbolevajo za depresijo. Depresija pa ima dodatno negativen vpliv 
na imunski sistem (6). Osamljene in izolirane osebe imajo veliko več, in 
ne manj, možnosti, da se ubranijo bolezni Covid 19. Izolacija bolnih je 
del problema in ne rešitve. Bolni, ki jih izoliramo od bližine svojcev, torej 
oseb, ki bi pripomogle k njihovi naravni obrambi pred vnetjem, imajo 
manjšo možnost ozdravitve.

2.4. Nova doktrina neaktivnega zdravnika

Zdravniki smo prvič v zgodovini naredili vse, da pacientom v začetku 
bolezni nismo pomagali, ljudem smo odtegnili možnost simptomatskega 
zdravljenja. Edini nasvet, ki so ga uradno zdravniki lahko posredova-
li svojim pacientom je bil: ničesar ne moremo storiti za vas, da bi vam 
olajšali zgodnje stopnje bolezni ali blažjo obliko bolezni. Počakajte doma, 
osamljeni, prestrašeni in bolni, dokler ne bo tako hudo, da ne boste mogli 
več dihati, potem vam bomo pomagali v bolnicah. Ambulantna pomoč za 
kovidne bolnike ni obstajala.

3. Prvo zdravljenje- bolnišnično zdravljenje

Potem so v bolnice prihajali huje bolni pacienti. Če pred hospitalizacijo 
nismo naredili ničesar, kar bi ublažilo potek bolezni, so v bolnicah upora-
bili »vse topove« za boj proti bolezni. Z vsemi novimi in starimi zdravili, v 
vseh kombinacijah so poskusili rešiti posameznega težje bolnega pacienta.

Zdaj že vemo, in vedeli smo iz predhodnih izkušenj z respiratornimi vi-
rusnimi obolenji, da je mnogo zdravil, ki dokazano lajšajo simptome ko-
vidne bolezni, preden se razvijejo težave z dihanjem, pretiran imunski 
odziv in/ali večorganska odpoved.  Klorokin/hidroksiklorokin, Ivermec-
tin, Azitromicin Doxyciklin, cink, Aspirin 100 in inhalacijski kortikos-
teroidi, vsa ta zdravila bi lajšala simptome pacientov s kovidom, vsa so na 
voljo, vsa preizkušena, učinkovita in varna za uporabo. Vsaj vitamin D bi 
lahko brez zadržkov priporočali v zimskih mesecih, kot tudi višje količine 
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vitamina C. To se ni zgodilo. Namesto prezračevanja prostorov, smo ljudi 
na svežem zraku dušili z maskami. Ko enkrat preskočiš zamujeno preven-
tivo in zgodnje zdravljenje, ostanejo le še prepolne bolnišnice.

3.1. Brez lastnega znanja, prepišemo navodila 
zdravljenja iz Kitajske

V Zdravniškem Vestniku je dr. Lejko Zupan zapisala, po katerem prin-
cipu so se lotili zdravljenja težje bolnih bolnikov v času hospitalizacije: 
(7):“Vsaka država se je problema epidemije  lotila  po  svoje.  Marsikatera  
se  je  zgledovala  po  ukrepih,  ki  so  jih  uporabile  azijske  države…”

3.2. Zgled iz Kitajske

V Lancetu je bilo v tistem času (marec 2020) relativno malo objavljenega 
o doktrini zdravljenja. Relativno malo objav o zdravljenju je bilo najti v 
primerjavi z množico člankov, ki je obravnavala zajezitev epidemije na 
način zmanjševanja kontaktov.

Že takrat se mi je zdel način zdravljenja, kot je bil opisan, absurden.

Pomenljiv in pomemben je članek(8) »COVID 19 with spontaneous 
pneumomediastinum«, objavljen 9.3.2020. Danes se mi zdi s časovne dis-
tance, da so ravno ti članki narekovali način zdravljenja, ki je bil povsem 
nov. Opisuje primer bolnika, sprejetega v bolnišnico in njegovo zdrav-
ljenje. Zdravljenje je opisano kot standardno, zato sklepam, da je bilo tako 
zdravljenje običajna praksa.

38 letni pacient je bil sprejet v bolnico Central Hospital of Wuhan zara-
di vročine (38,1), brez kašlja ali glavobola. Laboratorijski testi, ki so jih 
opravili, so kazali rahla odstopanja pri laboratorijskih parametrih vnetja. 
Taka odstopanja so značilna za večino respiratornih infektov (op. avtorja). 
Ob sprejemu so izključili okužbo z influenco A in B (gripa), parainfluenco 
in ostalimi povzročitelji virusnih okužb zgornjih dihal, ki delajo običajno 
podobno klinično sliko (adenovirus, respiratorni sincicijski virus). CT 
je pokazal v pljučih bilateralno multilobarno motnost zmletega stekla. V 
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drugih člankih (9) je zapisano, da je v primerih Covid-19 pljučnice CT 
slika nespecifična, zato ni imela pomembne diagnostične vrednosti pri 
zgodnji diagnostiki virusnih pljučnic.

Pacientu so takoj uvedli »standardno terapijo«:  antibakterijsko, antivirus-
no in kortikosteroidno terapijo (moxifloksacin 0-4 g/dan, 5 dni, ribavirin 
0,5 g/dan, metylprednisolon 40 mg/dan, v infuziji). 

Po desetih dneh intenzivnega zdravljenja je imel pacient še vedno vročino 
(do 38,5), začel je kašljati in zmanjkovalo mu je sape. Pacientu so iz 
izkašljanega sputuma diagnosticirali okužbo s Covid-19. Enajsti dan so 
se začele pri pacientu še druge težave, tiščanje za prsnico, aritmija srca in 
težje dihanje. CT je pokazal 11. dan zdravljenja obojestransko pljučnico 
in spontani pneumomediastinum (glavni simptom iz naslova članka, zrak 
med pljučnima polovicama, ki kompromitira dihanje) ter podkožni em-
fizem (zrak pod kožo). 

Kortikosteroide so na ta dan zapleta, pneumomediastinuma, ukinili. Rib-
avirin pa je prejemal še naprej, naslednjih 14 dni. Uvedli so mu še kisik, 
antibiotike, antitusike (proti kašlju), bronhodilatatorje (theophylline 0,2 
g/12 ur, ambroxol 45 mg/12 ur), cefoperazone-tazobactam 2g/8 ur v in-
fuziji in rekombinantni humani interferon alfa 1 b v aerosolu.

25. dan je pacient ozdravil. V zaključku napišejo še, da natančnega mehaniz-
ma pneumoperitoneja ne poznamo, se pa navadno zdravi sam od sebe (????) 

Če sem prav razumela, so v bolnišnici zdravili pacienta, ki je prišel z blagi-
mi simptomi prehlada. S kombinacijo močnih zdravil, ki imajo stranske 
učinke, pa je pacient ostal v bolniški postelji. Moxifloksacin je antibiotik, 
ki ima lahko nepopravljive stranske učinke in se uporablja v bolnišnicah le 
takrat, če z drugimi antibiotiki nismo uspeli ozdraviti bakterijske okužbe. 
Stranski učinki Moxifloksacina so glavobol, pekoča bolečina, težave s 
koncentracijo, paranoja, bolečine v sklepih. V redkih primerih in vendar, 
Moxifloksacin lahko okvari aorto, kar lahko vodi v krvavitev ali celo v 
smrt. Povzroča tudi bolečine v prsnem košu, želodcu ali hrbtu. 
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Kortikosteroid Methylprednisolon zmanjšuje zmožnost imunskega sis-
tema, da bi se boril z okužbo. Kontraindiciran je navadno pri vročinskih 
stanjih, kjer bi lahko bil vzrok virusna okužba (kašelj, boleče grlo). Ko-
rtikosteroidi zvišujejo krvni sladkor, zato lahko poslabšajo sladkorno 
bolezen. 

Ribavirin je širokospektralni virostatik. Uporablja se ga pri zdravljenju 
hepatitisa C, navadno v kombinaciji z interferonom alfa. Če od prejšnjih 
dveh zdravil pacient ni utrpel stranskih učinkov, jih je zagotovo v medse-
bojni interakciji vseh treh zdravil. Ribavirin povzroča glavobol, oteženo 
dihanje, dispnejo, kašelj, suha usta, drisko, motnje srčnega ritma, izcedek 
iz nosu, boleče grlo, hemolitično anemijo, padec hemoglobina.

Pacient je prišel brez simptomov, po 11 dneh terapije, kot je zabeleženo, 
pa je razvil hudo simptomatiko. Ne dvomim sicer v to, da je imel okužbo, 
a ob študiju njegovega primera ne morem mimo dvoma, če mu niso z 
zdravili pomagali do razvoja zapletov bolezni.

11. dan je pacient razvil pneumomediastinum, ki mu je onemogočal nor-
malno dihanje, emfizem in obsežno poslabšanje obojestranske plučnice.

Eno zdravilo, kortikosteroid so mu zato ukinili, ribavirin je dobival še 
naprej, pacienta pa so dali na kisik (ne piše način ventilacije), dobival je 
antibiotike, antitusike (zdravila proti kašlju), bronhodilatatorje, in rekom-
binantni humani interferon alfa 1b.

K sreči je mlad, 38 letni organizem premagal bolezen in preživel in-
tenzivno zdravljenje. Nisem pa prepričana in vprašanje na mestu je, ali 
lahko brez upravičenega dvoma trdimo, da bi pri pacientu zdravljenem 
po standardih, do zapletov prišlo tudi brez terapije. Po drugi me zanima, 
če bi povsem zdrav pacient, enake starosti, brez okužbe s SARS-CoV-2 
razvil simptome zaradi stranskih učinkov pretiranega zdravljenja? Zakaj 
to ni preverljivo, je samo po sebi zgovorno. Kontrolne skupine zaradi ver-
jetnosti stranskih učinkov te kombinacije zdravil ne bi odobrila nobena 
Etična komisija, ki je zavezana helsinški deklaraciji.
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In še zadnje vprašanje: Ali bi jo mlad pacient, brez pretirano hudih simpto-
mov, brez intenzivnega zdravljenja nemara bolje odnesel v domači oskrbi, 
kot v bolnišnici?

3.3. Prva obvestila o načinu zdravljenja pri nas

Na straneh, ki so dostopne vsem zdravnikom Slovenije sem zasledila tudi 
konkreten intervju o zdravljenju pacientov s težjim potekom infekcije s 
SARS Cov 2 virusom pri nas (10). 
Ker specifičnega zdravila nimamo, je povedano, zdravimo paciente simp-
tomatsko (zdravimo simptome, kot so vročina, kašelj, bolečine v mišicah, 
predvidevam), dajemo jim kisik, pacientom s težjim potekom bolezni pa 
pomagamo s podporo dihanju (ventilacija), nespecifičnimi zdravili, ki se 
uporabljajo pri drugih virusnih obolenjih (omenjen je Lopinavir/Ritona-
vir, ki je terapija pri AIDS pacientih), ter poskusno zdravljenje z zdravili 
za malarijo (Klorokin in Hidroksiklorokin). 

Za nepreverjeno terapijo se odločajo pod strogimi pogoji, individualno, z 
odobritvijo konzilija infektologov.

Lopinavir/Ritonavir je zdravilo, ki ga uporabljamo pri zdravljenju AIDS 
pacientov. Kljub temu, da se ni izkazal v pomoč pri težjem poteku bolezni 
Covid-19, ali v poznih stadijih zapletov okužbe s SARS-CoV-2, zasluži po-
zornost. To zdravilo ima lahko hujše stranske učinke. Po uvedbi zdravila 
Lopinavir/Ritonavir lahko pride do povečane reakcije obrambnega siste-
ma, zato se simptomi osnovne virusne bolezni lahko prehodno poslabšajo. 
Pri kroničnih boleznih kot je HIV infekcija in bolezen AIDS to ni tako 
dramatično, kot je pri nujnosti hitrega reagiranja napredovanja Covid-19 
bolezni. Lopinavir/Ritonavir je namenjen dolgotrajnemu jemanju. Speci-
fika HIV infekcije je ravno večletna inkubacijska doba brez simptomov, 
preden izbruhne AIDS bolezen. Pri okužbi s Covid-19 trenutno nimamo 
takšne inkubacije, saj navadno testiramo že bolne paciente. Pri že bolnih 
pa si prehodnega poslabšanja bolezni ne moremo zlahka privoščiti. Stran-
ski učinki Lopinavir/Ritonavir zdravljenja so utrujenost, hud glavobol, ki 
ne poneha spontano, bolečine v sklepih, mrzlica, težave z dihanjem, kašelj, 
aritmija in Guillain-Barrejev sindrom (nevrološka simptomatika), ki se 



107

kaže z ohlapnimi ohromitvami, sprva v spodnjih okončinah, nato pa ohro-
mitve lahko napredujejo po telesu navzgor, pride do motenj v požiranju 
in dihanju. Terapija Lopinavir/Ritonavir se ni izkazala za učinkovito (1). 
V bolnišnicah so torej uporabljali nestandardizirana zdravljenja, ki so se 
izkazala za neučinkovita.

Zanimivo je, da je bilo zdravilo Klorokin/Hidroksiklorokin omenjeno že 
takoj v začetku kot »standardno zdravljenje«, kasneje pa ga nikoli več niso 
bil omenjali. Zdravilo ki se po svetu pred SARS CoV 2 epidemijo proda-
jali brez recepta, je naenkrat spadalo samo v bolnišnico, za zdravljenje v 
domačem okolju pa je bilo prepovedano.

Niso pa zdravniki imeli dvomov ali pomislekov glede zdravil Ribavarin in 
Lopinavir/Ritonavirom. 

Lopinavir/Ritonavir (L/R) je toksičen in neučinkovit pri zdravljenju Covid 
19. L/R lahko pospeši ali upočasni delovanje drugih zdravil, ki jih sočasno 
uporabljamo pri zdravljenju: zdravila za zdravljenje prostate, inhalaci-
jski bronhodilatatorji (zdravila, ki lajšajo dihanje), zdravila, ki zdravijo 
pljučno hipertenzijo (povišan pritisk v plučnih žilah), nekateri sedativi, 
midazolam (Dormicum), triazolam, statini lovastatin in simvastatin (za 
zniževanje holesterola). L/R vpliva tudi na hormonsko kontracepcijo. Vsa 
našteta zdravila so zelo pogosto predpisovana v naši populaciji, tudi tem, 
ki so jih zdravili v bolnišnicah zaradi Covid 19.

Zdravil, ki jih moramo poznati zdravniki, je vedno več, njihovo medsebo-
jno delovanje pa nam še oteži predpisovanje. To je dodaten razlog, da se 
držimo standardov. Ampak pri bolezni Covid-19 standardi še niso mogli 
biti postavljeni. 

Ali lahko rečemo vsaj, da v začetku epidemije s standardnim zdravljenjem 
nismo pomagali pri zdravljenju velikega števila pacientov? Ali pa je bilo 
zdravljenje celo škodljivo?
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3.4. Prvi dvomi glede učinkovitosti zdravljenja

Prof. dr. Beović je 7 mesecev po razglasitvi karantene, 26.10.2020, 7 mese-
cev po začetku intenzivnega zdravljenja pacientov s SARS Cov2 okužbo 
povedala:

 “Bolezen je nova (NOVI korona virus), ne vemo, kako jo obravnavati... 
Kako zdraviti bolnike, ko nimamo nobenih dokazov.. Zdravniki so v dile-
mi zaradi tega, saj ne vedo ali bi bolnike sploh “zdravili”, ali bi zdravljenje 
opustili, ker ne vedo kako. Po drugi strani bi zdravniki vseeno nekaj radi 
storili in skušali pacienta ozdraviti…”

Če 7 mesecev po začetku epidemije še vedno nismo vedeli natančno, kako 
zdraviti paciente, bi človek pomislil, da jih tudi v začetku marca 2020 ni-
smo znali zares zdraviti. 

Pa temu ni tako. 20. aprila 2020 so zdravniki z Infekcijske klinike sporočili 
javnosti, kako zdravijo paciente z novo boleznijo: 

»Po dobrem mesecu, odkar so na ljubljansko infekcijsko kliniko spre-
jeli prvega bolnika s covidom-19, tam presenečeno ugotavljajo, da 
bolniki, ki jih sprejmejo, sami pogosto sploh ne občutijo, kako zelo so 
bolni.

Ko smo razmeroma mlademu gospodu izmerili nasičenost krvi s kisikom, 
je bila ta zelo nizka. Tako rekoč nihče izmed nas se v takem stanju ne bi 
mogel pogovarjati. Ta gospod pa je na vsak način vztrajal, da se res želi po-
govoriti še s svojim prijateljem, da želi poklicati v službo, poklicati mamo. 
Komaj smo ga prepričali, da se vsaj z mamo ni pogovoril. Je pa še nekaj 
minut dajal navodila sodelavcem, kaj naj delajo te dni, ko njega ne bo. To 
je res zanimivo, kako so ljudje presenečeni, ko pridemo do njih in jim 
povemo, da jih bo treba dati v umetno komo, oni pa se ne počutijo tako 
bolne,” enega izmed primerov opiše Tomaž Vovko, specialist intenzivne 
medicine in infektologije (11).
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Primer tega gospoda, ki so ga po njegovi oceni “ne tako bolnega” zdravili, 
so celo kot uspeh objavili v Zdravniškem Vestniku oktobra 2020 (12): 

48 letnega moškega s prekomerno telesno težo in sladkorno boleznijo tipa 
2 so sprejeli na Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja, nepo-
sredno na enoto za intenzivno zdravljenje (EIZ) zaradi vztrajanja hipok-
semije, kljub dodajanju kisika. Kljub hudi hipoksemiji, bolnikovo stanje 
in odsotnost dispneje nista bili v sorazmerju z meritvijo življenjskih funk-
cij. Pacient ob sprejemu ni imel vročine. Pred načrtovanim umetnim pre-
dihavanjem je hotel opraviti še telefonski klic. 

Mene so učili, da vedno zdravimo človeka in ne njegovih izvidov. Kot vsi 
dokoronski principi zdravljenja, tudi ta ne velja več. Pacienta, ki je nor-
malno, spontano dihal in bil pogovorljiv, so morali na silo sedirati, da bi 
ga lahko umetno predihavali z mehansko ventilacijo. 

3.5. Težave mehanske ventilacije ali 
selektivno izbrana znanja/zgledi iz Kitajske

V članku iz Lanceta (6.7.2020) strokovnjaki opozarjajo in priporočajo, 
da se respiratorni distres kot zaplet SARS CoV 2 bolezni zdravi enako 
kot sicer zdravimo ARDS nekovidne etiologije (akutni respiratorni dis-
tres sindrom). Pacienti s hujšo vnetno pljučno simptomatiko, značilno za 
Covid 19, so verjetno veliko bolj dovzetni za poškodbe pljuč, ki so pos-
ledica mehanske ventilacije (13).  

Prepričevali so nas, da je pomoč pri dihanju obolelim za Covid-19, odvis-
na od števila ventilatorjev. Če ni ventilatorjev, kako bomo zdravili težje 
bolne, torej, kako bomo kakorkoli kogarkoli sploh zdravili.

3.6. Kaj smo pred covidom vedeli o mehanski ventilaciji v povezavi z 
akutnim respiratornim distres sindromom (ARDS)?

Lancet je leta 2018 objavil sistemski pregled in meta-analizo zdravljenja 
akutno bolnih s kisikom (14). Meta-analiza je primerjala rezultate zdrav-
ljenja s kisikom, pregled je iz 25 objavljenih študij do leta 2017. Vključeno 
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je bilo ogromno število podatkov o 16.037 pacientih. V študiji so opa-
zovali paciente s sepso, kritično bolne, bolnike po srčnem infarktu, po 
poškodbi, po zastoju srca in tiste, ki so imeli urgentne operacije.

Študija ni vključevala pacientov s kroničnimi respiratornimi obolenji 
(astma, KOPB), s psihiatričnimi boleznimi, pacientov, priključenih na iz-
ventelesne aparate, ki jih vzdržujejo pri življenju, pa tudi ne tistih zdravih 
pacientov, ki so bili na elektivnh, programskih operacijah.

Z veliko verjetnostjo sem sklepala, da naši pacienti s SARS-CoV-2 virus-
no okužbo spadajo v prvo skupino, ki potrebuje kisik, zato so se mi zdeli 
podatki te konkretne študije relevantni.
 

Članek primerja  dve strategiji ventilacije: 
liberalno strategijo in konzervativno.

Liberalna strategija pomeni, da je z mehansko ventilacijo s kisikom potreb-
no vzdrževati periferno saturacijo s kisikom na 96%. Konzervativne me-
tode pa predvidevajo nižjo periferno saturacijo. Meta-analiza dokazuje, 
da liberalna strategija saturacije s kisikom povečuje umrljivost, in hkrati 
ne izboljšuje drugih, za pacienta pomembnih izidov zdravljenja. Uporaba 
ventilacije s kisikom, ki zagotavlja periferno saturacijo od 94%-96% bi 
celo povzročila slabši izid zdravljenja kot bolj konzervativne metode.
Nikjer nisem našla relevantne študije, ki bi dokazovala, da bi respira-
torji zniževali smrtnost zaradi zapleta s SARS-CoV-2. Kljub temu pa so 
družbena socialno-ekonomska dobrobit, svoboda in demokracija odvisni 
od števila razpoložljivih ventilatorjev. Ker nismo imeli dovolj naprav za 
predihavanje s kisikom, smo bili vsak dan v strožji karanteni. Želeli smo, 
da bi zbolelo le toliko ljudi, kolikor jih lahko oskrbimo z napravo, ki ima 
vprašljive koristi. 
Pri virusni okužbi s SARS-CoV-2, ki poteka s pljučnico, lahko neinvazivno 
predihavanje s kisikovo masko začasno omili simptome, ne spremeni pa 
dolgoročno poteka bolezni in ne spremeni izida zdravljenja. Prvi izsledki 
iz Wuhana, kjer imajo v zvezi z okužbo s SARS-CoV-2 največ objav in 
izkušenj, ne morejo pritrditi zdravljenju s kisikom, pa naj bo to invazivno 
ali konzervativno. (15). 
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Študija opisuje 52 pacientov, ki so bili sprejeti na enoto intenzivne terapije 
in so potrebovali umetno ventilacijo. Pri 29 pacientih so uporabili konz-
ervativno predihavanje, 22 pacientov pa je bilo intubiranih, mehansko 
ventiliranih, invazivno oksigeniranih. Umrljivost med obema skupinama 
se je razlikovala. V skupini konzervativno predihavanih je bila umrljivost 
manjša, umrlo je 79% pacientov. V skupini intubiranih, mehansko ven-
tiliranih pa je bila umrljivost večja, 86%. Intubacijo strokovnjaki, pod-
pisani pod članek, odsvetujejo, dokler ni virus očiščen iz dihal. Zanimivo 
pa tudi neinvazivno oksigenacijo z masko odsvetujejo na osnovi svojih 
zapažanj. 

Terapija, ki je bila sprejeta kot »standardna« je bila celo škodljiva in ne 
koristna za  paciente. Število smrtnih žrtev je naraščalo in ne padalo. Več 
pacientov kot je prišlo v bolnišnice prestrašenih in bolnih, več jih je pre-
jelo standardno terapijo, slabši je bil izid. 

Mehanska ventilacija ima veliko negativnih posledic. Vsaka mehanska 
ventilacija, ki je daljša od dveh dni v 5%-40% povzroči »z ventilatorjem 
povezano pljučnico-VAP (16). Najvišjo incidenco za VAP ima ARDS 
(akutni respiratorni distres sindrom, kar SARS CoV 2 pljučnica je). Kar 
29 % pacientov, ki jih mehansko ventiliramo zaradi ARDS bo razvilo VAP. 
Ena tretjina vseh pacientov, ki smo jih priključili na ventilator je utrpela 
še dodatno vnetje pljuč. Polovica pacientov, ki ob mehanski ventilaciji 
razvije VAP, bo umrla. 15 % ljudi, ki smo jih priklopili na ventilator ni 
imela možnosti za preživetje. Z vsakim dnem, ko je pacient priključen na 
mehanski ventilator, pa se verjetnost preživetja manjša. Verjetnost razvoja 
VAP je neposredno povezana s številom dni uporabe mehanske ventilaci-
je in hospitalizacije na intenzivni enoti. Če verjetnost zapleta VAP narašča 
z vsakim dnem na ventilatorju od drugega dne intubacije, je preživetje 28 
dnevnega mehanskega predihavanja, ki jih opisuje primer 1 iz Zdravniškega 
Vestnika, čudež. Tako agresivno terapijo preživi redkokdo. 

Več kot dvodnevna intubacija, ki je nujna za mehansko ventilacijo, pa 
predstavlja tudi veliko tveganje za akutno ali kronično disfagijo, ki se 
lahko konča z aspiracijo želodčne vsebine v pluča (aspiracijska plučnica) 
po zaključku ventilacije. Do 31% pacientov po terapiji z mehansko ven-
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tilacijo lahko razvije različne stopnje poškodbe dihalne poti, glasu in 
požiranja (17).

Podaljšan čas mehanske ventilacije pri pacientih z ARDS predstavlja 
tudi dolgotrajno izpostavljenost sedativom in anesteziji. Najpogostejši 
simptom dolgotrajne mehanske ventilacije je s sedativi povezan delirij, ki 
lahko traja do eno leto po končani terapiji (18).

Sporočila zdravnikov iz prvih vrst korona-krize se je dalo razumeti le 
na en način: “Pri novi bolezni se ne počutite zelo slabo, a ste življenjsko 
ogroženi. Le ti, ki boste prišli v bolnico dovolj kmalu, v začetku bolezni, 
ko še ne boste kazali hujših znakov bolezni, boste dobili pomoč, saj je 
ventilatorjev- osnovnega sredstva zdravljenja premalo”.

Sporočilo je bilo nedvoumno in ljudje iz vseh skupin so drli k zdravni-
ku, na testiranje in v bolnišnice, da ne bi zamudili možnosti zdravljenja. 
V bolnišnicah pa takrat, kot opisuje specialistka tega področja, infek-
tologinja prof. Beović, niso vedeli niti tega, ali jim zdravljenje, kot jim je 
priporočeno sploh kaj pomaga.

3.6. Priznanje prvih posledice napačnih 
odločitev v zdravstvu

Nekateri so nasprotno, zaradi strahu pred smrtonosno boleznijo, kot smo 
jo dojemali v tistem času in jo dojemamo tudi sedaj, opustili vsa druga 
zdravljenja, druge težave in bolezni, ki niso bile povezane z okužbo SARS 
Cov2. Če prenesem bolezen države v jezik za posameznega pacienta, bi 
to pomenilo, da človek z ognojkom na zobu ali bolnik z ognojkom na 
nogi, ni poiskal zdravniške pomoči. Po osmih mesecih pa ugotavljam, da 
pomoči nekorona pacient niti ne bi dobil, saj po besedah dr. Rozmana 
(19): “Lahko zagotovim, da pljučnega raka ni manj, ampak ni odkrit ali 
pa je prepozno odkrit, opažamo, da prihajajo vse bolj napredovali raki 
na diagnostiko,…To je težko preprečiti. Če imamo tako močnega igral-
ca na igrišču, kot je Covid 19, ki pripelje toliko ljudi v dihalno stisko (v 
bolnišnice op. avtorja), z viri, ki jih imamo se ne moremo preusmeriti na 
tisto občutljivo iskanje drugih bolezni, kot smo to počeli prej. Že takrat je 
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bil sistem dokaj nasičen, saj so bile čakalne vrste že prej predolge, Osebju 
zmanjkuje časa in energije za tiste, ki niso tako bolni (nekovid paciente, 
op. avt.), to je ŠKODA… Njihove bolezni so verjetno bolj nevarne kot 
Covid.”

Lepo povedan od strokovnjaka iz prve vrste boja proti Covidu 19 in 
najlepši opis zdravljenja samo ene bolezni na škodo pacientov s celo pale-
to drugih življenjsko ogrožajočih bolezni.

3.6.1. Kam bi izginili srčni infarkti, kje bi bili lahko skriti?

Voditelj Odmevov je v isti oddaji omenil raziskavo medicinske fakultete 
iz avstrijske Štajerske. Avstrijci so ugotovili, da so med spomladanskim 
zaprtjem odkrili za četrtino manj miokardnega infarkta, smrtnost zaradi 
te bolezni pa se je v spomladanskem času povečala za 80%.

Koliko miokardnih infarktov smo spregledali pri nas? Ponovno se vrnem 
na redek zapis postopkov in zdravljenja pacientov z zapleti Covid 19 v 
Zdravniškem Vestniku (12). Ob sprejemu je imel 48 letni pacient s pre-
komerno težo, sladkorno boleznijo tipa 2 in pozitivnim PCR testom nizko 
saturacijo periferne krvi s kisikom in zanimive laboratorijske izvide. Med  
laboratorijskimi  izvidi  krvi  so  izstopale  naslednje  povečane  vred-
nosti  (v  oklepaju  normalne  vrednosti):  C-reaktivni   protein   (CRP) 
293   mg/L   (pod  5  mg/L),  koncentracija  levkocitov  16,7 x 109/L (4,0 
– 10,0 x 109/L), glukoza 15,2 mmol/L (3,6 – 6,1 mmol/L), sečnina 13,2 
mmol/L (2,8 – 7,5 mmol/L), kreatinin 188 μmol/L (44 – 97 μmol/L), D-
dimer 1296  μg/L  (pod  500  μg/L),  fibrinogen 4,1 g/L (1,8 – 3,5 g/L), in-
terlevkin 6 (IL-6) 199 ng/L (pod 7,0 ng/L), laktatna dehidrogenaza (LDH) 
17,10 μkat/L (pod 4,13   μkat/L),   kreatinska   kinaza   (CK)   8,7  μkat/L  
(pod  2,85  μkat/L),  mioglobin 258,6 μg/L (pod 110 μg/L), troponin 351  
ng/L  (pod  58  ng/L)  in  NT-proBNP  5762 ng/L (pod 125 ng/L). Kon-
centracija limfocitov je bila znižana, koncentraciji trombocitov in proka-
lcitonina pa sta bili v mejah normale. 
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Kako so izključili miokardni infarkt ? Ali so sploh izključili možnost miok-
ardnega infarkta ? Podatkov o EKG preiskavi nimamo. Ali bi bil miokard-
ni infarkt posledica Covid 19 ali ne, je povsem nepomembno, pomembna 
pa je razlika v zdravljenju. In tudi pri objavi v strokovni publikaciji bi bilo 
potrebno navesti zakaj in kako se za EKG niso odločili. 

V preglednem članku v reviji Clinical Cardiology (21) je opisan mehanizem 
SIRS (systemic inflammatory response syndrome) ali sistemski vnetni 
odgovor organizma na miokardni infarkt in razvijajoči se kardiogeni šok. 
Zaradi sproščanja vnetnih mediatorjev ob miokardnem infarktu se razvi-
jejo nepravilnosti v NO sistemu periferne cirkulacije. Ko zaradi periferne 
NO regulacije izostane odgovor mikrocirkulacije, izostane vazodilatacija 
perifernega žilja in izmerjena saturacija kisika v perifernih žilah s pulznim 
oksimetrom je nizka, s tem tudi razmerje PaO2/FiO2). Morda je pacient 
po okužbi prišel z razvijajočim se kardiogenim šokom, tega ne vemo, ker 
ni zabeleženo, da bi z EKG preiskavo miokardni infarkt izključili. Komp-
likacija kardiogenega šoka je SIRS, kar se v laboratorijskih vrednostih kaže 
kot septični šok, vključno s povišanimi vrednostmi IL 6. Morda je bil tudi 
v tem primeru skrit spregledan miokardni infarkt. Lahko bi bil miokard-
ni infarkt tudi posledica okužbe s Covid 19, je pa pomembna razlika v 
beleženju in tudi zdravljenju na intenzivni enoti. 

3.7. Razsežnosti epidemije v spoznanju, kako smo umirali

V Zdravniškem Vestniku Nov/Dec 2020 je temi Covid 19 namenjenih 
več prispevkov. Dva sta namenjena prikazu primerov. V prvem, večkrat 
citiranem, sta primera zdravljenja dveh oseb, v drugem prispevku z nas-
lovom “Trije primeri samomora v času epidemije covida 19-potreba po 
ukrepanju?” (21), pa so vključeni trije primeri. 

V prvem prispevku sta oba pacienta preživela Covid 19, četudi sta imela 
pozitiven PCR in vprašljiv postopek zdravljenja, vsi trije pacienti iz dru-
gega članka pa so umrli, kljub temu, da so imeli negativen PCR test na 
Covid 19. Smrtnost v času epidemije je bila v veliki meri odvisna od več 
dejavnikov, ne le od razpoložljivosti ventilatorjev, kot so nam zatrjevali.
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3.8. Drugi val prinaša nove pristope zdravljenja, 
v obliki osmrtnice!

Prvemu valu ukrepov je sledil drugi val, s še bolj absurdnim poročanjem 
strokovnjakov, kot smo jim bili priča v prvem valu.

Dr. Tomaž Vovko se je ponovno oglasil na 24.ur portalu, v petek 13.11.2020, 
takoj po razglasitvi zaostritve ukrepov. Kako pomenljivo, z belimi črkami 
na črni podlagi, kot je to običajno za osmrtnice. 

Naučili smo se, katera zdravila je priporočljivo dati pacientom. Če damo 
protivnetna zdravila dovolj zgodaj, se pljuča bistveno hitreje popravijo. 
Recimo, pri 60-letnem gospodu smo v sedmih dneh toliko popravili stan-
je, da se je po katastrofalni pljučnici, ko je potreboval kisik, toliko pop-
ravil, da dovajanja kisika ni več potreboval in je odšel na oddelek. To se 
denimo v prvem valu ni zgodilo nikoli. Takrat so bili ljudje tukaj bistveno 
dlje časa, ko so vendarle prišli ven, so bili v slabem fizičnem stanju.”
Naučili so se tudi, da morajo bolnikom dajati veliko zdravil proti strjevan-
ju krvi, hkrati pa jih pregledujejo z ultrazvokom, čeprav imajo za tri inten-
zivne oddelke na voljo le dva. Vovko je dejal, da so razvili več občutka za 
spopadanje z boleznijo. So pa nekatere stvari, ki jih še vedno ne razumejo. 
Denimo, zakaj pacienti potrebujejo “konjske odmerke zdravil za spanje”.
Tomaž Vovko, specialist infektologije in intenzivne medicine na Infekci-
jski kliniki 

Še vedno sicer ne vemo, kako bi zdravili paciente, pravi, imamo pa nekoliko 
več OBČUTKA (ne znanja!) za spopadanje z boleznijo. Kaj bi bili »konjski 
odmerki zdravil za spanje«? Ali po konjskih odmerkih človek še sam diha, 
ali zaspi tudi eno tono težak konj? Verjamem pa, da so bili v prvem valu 
pacienti, ko zdravniki še niso imeli občutka, dosti dlje časa intubirani in so 
zaradi posledic zdravljenja prišli iz bolnice v slabšem fizičnem stanju. 
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3.9. Ko moč zdravnika ni v znanju, 
ampak v poziciji, nič več ni smešno

Dr.Mateja Logar, vodja vladne skupine za zajezitev bolezni Covid 19 nam 
je neverbalno  sporočila: 

“Ne morem popraviti vaše neumnosti, 
lahko pa vas sediram, 

paraliziram in intubiram!” 

V časih epidemije ni vseeno, kdo sporoča in kaj sporočila pomenijo, tudi 
neverbalna. Nošenje napisa na majici s tako vsebino bi bila lahko šaljiva v 
nekaterih drugačnih časih, nikakor pa ne na prsih osebe, ki ima moč, da 
napisano izvaja v praksi. 

4. Zaključek ali ponujena končna rešitev 

Zdaj nam ti isti zdravniki, ki so z vso silo preprečili preventivo, zgodnje zdrav-
ljenje, lajšanje simptomov blagih oblik bolezni z zdravili, ko niso vedeli kako 
zdraviti, ponovno ponujajo nepreverjeno rešitev epidemije z evfemizmom 
preteklosti FINAL SOLUTION: cepivo. Cepivo, ki je novo, nepreverjeno, 
neznano, ne poznamo ne njegovih učinkov, ne njegovih kratkoročnih, ne 
dolgoročnih neželenih stranskih učinkov. Bomo šli z njimi nov krog v nezna-
no, ali bomo izstopili iz »vlakca smrti« in začeli prakticirati z dokazi podprto 
medicino in pomagali ljudem za zmanjševanje škode, ki smo jo soustvarili?
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Povzetek:

Zdravniki smo sokrivi za razsežnosti epidemije, ki smo ji bili priča v 
zadnjih dveh letih. Bili smo neaktivni pri zdravljenju blagih oblik bolez-
ni, še bolj neaktivni pri preprečevanju zapletov in hujših oblik bolezni 
Covid 19. Ambulantno zdravljenje ni obstajalo, smernice za ambulantno, 
predbolnišnično zdravljenje so se nam zdele nepomembne. Sodelovali 
smo pri sejanju strahu pred boleznijo. Zanemarjali smo vse druge bolezni, 
vse ostale paciente, s čimer smo pripomogli k obolevnosti in smrtnosti 
svojih pacientov. V nasprotju z neaktivnostjo v predbolnišničnem zdrav-
ljenju, smo se v hospitalni oskrbi nekritično in v nasprotju z dokazi pod-
prto medicino posluževali zdravil in postopkov, ki so potencialno naredili 
celo več škode, kot koristi. Ljudje so nam verjeli, da bomo zdravniki zanje 
našli končno rešitev epidemije, ki smo jo pomagali soustvariti. Kot bi re-
kel Ivan Cankar, »predali« smo svoja opravila župniku in Bogu, torej oblasti 
in usodi.«

Ključne besede: zdravniki, zdravljenje, končna rešitev, 
Covid 19, epidemija napačnih postopkov.

Povzetek v angleškem jeziku:

We doctors are complicit in the scale of the epidemic we have witnessed 
in the last two years. We were inactive in treating mild forms of the dis-
ease and we were unsuccessful in preventing complications in more se-
vere forms of Covid 19. Outpatient treatment did not exist, guidelines for 
outpatient, prehospital treatment seemed irrelevant to us. We participated 
in sowing fear of the disease. We neglected all other diseases, all other pa-
tients, thus contributing to the morbidity and mortality of our patients. In 
contrast to inactivity in prehospital treatment, we used drugs and proce-
dures in hospital care uncritically and contrary to evidence-based medi-
cine that potentially did even more harm than good. People believed us 
that doctors would find the ultimate solution to the epidemic for them, 
which we helped co-create. As Ivan Cankar would say, we “handed over” 
our tasks to the pastor and God, that is, to authority and destiny.
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COVIDIZEM IN DOPISI ODGOVORNIM
Mag. Vladimir Pirnat, dr. med.

18 RAZLOGOV ZAKAJ SE NE BOM CEPIL
Iniciativa slovenskih zdravnikov 21. 05. 2021

Zaradi vsakodnevnega vsiljevanja razlogov za sprejem eksperimentalnega 
cepiva s strani oblasti in njene izbrane stroke, ter ob brez rezervni pomoči 
main stream medijev, je po mnenju Iniciative slovenskih zdravnikov potreb-
no predstaviti tudi drugo, nasprotno mnenje. Le ob soočenju argumentov 
za in proti se lahko posameznik informirano odloči, ali bo eksperimentalno 
cepivo sprejel ali pa bodo pomisleki tako močni, da bo tvegal zapovedano 
diskriminacijo in represijo.

Ob skrbnem spremljanju zapisov na temo cepljenja smo naleteli na poljuden 
članek, ki zelo natančno in argumentirano pojasni razloge, zakaj bi morali 
biti ljudje pri svoji odločitvi izjemno previdni. Članek je nastal v Ameriki, za 
našo objavo pa smo ga prevedli in vam ga ponujamo v branje. Samo ustrez-
no informiran posameznik lahko sprejme odločitev, ki je za njega najboljša, 
saj se zavestno odloča za prednosti in tveganja svoje odločitve.

Originalni članek: 18 Reasons I Won’t Be Getting a COVID Vaccine 
(ChildrensHealthDefense.org)

18 razlogov, zakaj se ne bom cepil

»Ne pišem zato, da bi s komerkoli prišel v konflikt, bi vas pa rad seznanil s 
tem, kar sem o tematiki prebral, o svojih odprtih vprašanjih in vam razložil, 
zakaj se mi COVID cepiva ne zdijo smiselna.«        Avtor: Christian Elliot

Kar nekaj prijateljev me je že vprašalo, kaj si mislim o COVID cepivih, 
zato sem sklenil, da o tem napišem članek.

Vem, da je tematika sporna, zato bi del mene veliko raje pisal o čem dru-
gem. Po drugi strani pa so novice in javna razprava tako pristranske, da 
menim, da moram spregovoriti.
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Kakor se vedno trudim, tudi tokrat obljubljam, da bom storil vse, kar je v 
moji moči, da bom pisal razumno in brez histerije.

1. Ne pišem z namenom, da bi s komerkoli prišel v konflikt, bi te pa 
rad seznanil s tem, kar sem o tematiki prebral, o svojih odprtih vprašanjih 
in ti razložil, zakaj se mi COVID cepiva ne zdijo smiselna.

Tri osnovna pravila za razpravo:

Če se ti tematika zdi vredna sodelovanja, odlično. Tukaj so pravila. Več 
kot v veselje mi bo dopisovati si s teboj, če:

•	 Si	spoštljiv	in	me	obravnavaš	tako,	kakor	bi	sam	rad,	da	te	
 obravnavajo drugi.
•	 Postavljaš	premišljena	vprašanja	o	tem,	kar	se	ti	zdi	smiselno.
•	 Pri	svojih	razlagaš	uporabljaš	logiko	in	se	ne	skrivaš	za	spletnimi		
 povezavami ali za besedo »znanost«.

Če se na moj članek odzoveš in prekršiš katerokoli od teh pravil, bo tvoj 
komentar prezrt ali izbrisan.

S to popotnico naj povem še: “Ne vem vsega, res pa je tudi, da doslej še 
nikomur ni uspelo odgovoriti na spodaj opisane izzive.” Tukaj so torej 
moji razlogi, zakaj se ne želim cepiti:

1. Proizvajalci cepiv ne nosijo nobene odgovornosti

Edina industrija na svetu, ki ne nosi odgovornosti za poškodbe ali smrti, do 
katerih lahko pride pri uporabi njihovih proizvodov, so proizvajalci cepiv.

Kot je bilo prvič vzpostavljeno leta 1986 z Nacionalnim zakonom o 
poškodbah pri otroških cepivih / National Childhood Vaccine Injury Act, 
in podkrepljeno z Zakonom o javni pripravljenosti in pripravljenosti na 
izredne razmere / Public Readiness and Emergency Preparedness (PREP), 
proizvajalcev cepiv ni možno tožiti – tudi če gre za malomarnost, ne.
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Proizvajalci COVID cepiv imajo dovoljenje proizvajati  uni-size (ena 
številka/model za vse) proizvode brez testiranja na podpopulacijah (na 
primer na ljudeh s posebnimi zdravstvenimi težavami), pa kljub temu 
niso pripravljeni sprejeti nobene odgovornosti za kakršnekoli neželene 
dogodke ali smrti, ki bi jih povzročili njihovi proizvodi.

Če podjetje ni pripravljeno stati za svojimi proizvodi kot varnimi, še pose-
bej če gre za proizvode, ki se jih hitro pošlje na trg, potem nisem priprav-
ljen tvegati uporabe teh proizvodov.

Nobene odgovornosti. Nobenega zaupanja. Tukaj je, zakaj …

2. Preverjena zgodovina proizvajalcev cepiv

Štiri glavna podjetja, ki proizvajajo COVID cepiva:
•	Pred	COVID-om	niso	še	nikoli	izdala	cepiva	
   (Moderna in Johnson & Johnson).
•	So	serijsko	obsojeni	prestopniki	(Pfizer in AstraZeneca).

•	So	oboje	(Johnson & Johnson).

Moderna že leta skuša “modernizirati našo RNA” (od tod ime podjetja), 
a na tržišču še niso uspešno uveljavili kakega proizvoda. Kako vzpodbud-
no je za podjetje dobiti večjo finančno injekcijo od vlade, da še naprej 
poskuša!

Pravzaprav so vsi večji proizvajalci cepiv (Moderna je v tem primeru izje-
ma) izplačali desetine milijard za škodo za druge proizvode, ki so jih dali 
na trg, pa čeprav so vedeli, da bodo povzročali poškodbe in smrti – kot 
primere navajam Vioxx, Bextra, Celebrex, Thalidomide in opioids.

Če farmacevtska podjetja namerno pošiljajo škodljive proizvode na trg – 
ko jih je možno tožiti – zakaj bi zaupali njihovim proizvodom, za katere 
ne nosijo nobene odgovornosti?
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Trije od štirih proizvajalcev COVID cepiv so bili obtoženi zaradi proiz-
vodov, ki so jih dali na trg, čeprav so vedeli, da bodo povzročili poškodbe 
in smrti.
•	 Johnson & Johnson je izgubil večje tožbe v letih 1995, 1996, 
 2001, 2010, 2011, 2016 in 2019 (Pomembno je še, da cepivo tega 
 podjetja vsebuje tkiva iz splavljenih celic zarodkov. Podrobneje o 
 tem kdaj drugič.)
•	 Pfizer velja za največjega plačnika kriminalnih dejanj v zgodovini.  
 Podjetje je izgubilo toliko tožb, da jih je težko prešteti. Seznam  
 tožb lahko preveriš tukaj. Morda pa zato Pfeizer zahteva, da se v  
 državah, kjer odgovornosti niso razrešeni, zastavi sredstva, s 
 katerimi bi se krilo tožbe iz naslova njihovega COVID cepiva.
•	 Podobno	je	tudi	AstraZeneca izgubila toliko tožb, da jih je težko  
 prešteti. Tukaj je ena. Tukaj je druga… postane ti jasno. In če je šlo  
 slučajno mimo tebe, cepljenje proti COVID-u z Astro Zeneco  
 je bilo zaradi krvnih strdkov ustavljeno v vsaj 18-ih državah. 
 Sestanek AstreZenece s FDA, kjer se je izkazalo, da se številke v  
 njihovih lastnih študijah sploh ne ujemajo, pa je bil popolna polomija.
•	 Oh,	in	kot	kaže,	sta	Johnson & Johnson (čigar cepivo je v ZDA  
 dobilo Odobritev za uporabo v sili / Emergency Use Authorization) 
 ter AstraZenca (čigar cepivo v ZDA ni potrjeno) pomešala svoje  
 sestavine … v 15 milijonov odmerkih. Upss.

Vedoč, da so razrešeni vse odgovornosti in ob poznavanju zgodovine teh 
podjetij, na podlagi česa bi sploh še lahko sklepali, da so vsa njihova cepi-
va varna in narejena po predpisih?

Bi v katerikoli drugi življenjski situaciji zaupali nekomu s takšnim slovesom?
Za mene je to tako, kot da bi od brezčutnega, okrutnega in nezvestega 
ljubimca pričakovali, da bo postal drugačna oseba in to samo zato, ker je 
sodnik zagotovil, da je globoko v sebi dobra oseba.

Ne. Jaz jim ne zaupam. Nobene odgovornosti. Nobenega zaupanja. 
Tukaj je še en razlog, zakaj jim ne zaupam …
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3. Temna plat zgodovine poskusov izdelave cepiv za koronaviruse

Mnogo poskusov je že bilo, kako izdelati virusno cepivo in številni so se 
končali kot popolne polomije — zato tudi nismo imeli cepiva za korona-
virus v letu 2020.

V 60-ih letih so znanstveniki poskušali izdelati cepivo za dojenčke proti 
RSV (respiratorni sincicijski virus). V tej študiji so preskočili poskuse na 
živalih, ker ti takrat niso bili predpisani.

Po izpostavljenosti virusu v naravnem okolju pa so cepljeni otroci postali 
veliko bolj bolni kot necepljeni otroci. 80% cepljenih otrok je potrebovalo 
bolniško oskrbo. Dva od njih sta umrla.

Po letu 2000 so znanstveniki večkrat poskušali izdelati cepiva proti koro-
navirusom. V preteklih 20-ih letih so se vsi končali kot polomija, saj so 
živali v kliničnih poskusih zelo zbolele, mnoge pa tudi umrle, tako kot 
otroci v 60-ih letih.

Povzetek te zgodovine/znanosti si lahko prebereš tukaj. Če pa bi rad pre-
bral o posameznih študijah, lahko preveriš naslednje povezave:

•	 Leta	2004	poskusno	cepivo	povzroči	hepatitis	pri	dihurjih.

•	 Leta	2005	miši	in	cibetovke	po	cepljenju	zbolijo	in	postanejo	bolj		
 občutljive na koronaviruse.
•	 Leta	2012	dihurji	zbolijo	in	umrejo.V	tej	študiji	se	pri	miših	in		
 dihurjih razvije pljučnica.
•	 V	študiji	iz	leta	2016	se	pri	miših	prav	tako	razvije	pljučnica.

Vsem zgoraj navedenim študijam je skupno to, da so otroci in živali po ce-
pljenju razvili zelo dober imunski odgovor z visoko vrednostjo protiteles. 
Proizvajalci so si že meli roke in mislili, da so zadeli glavni dobitek.
Težave so nastopile kasneje, ko so bili otroci in živali izpostavljeni naravni 
različici virusa.
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Ko se je to zgodilo, je prišlo do nerazložljivega pojava, imenovanega 
pospeševanje bolezni s protitelesi (antibody dependent enhancement – 
ADE), znanega tudi kot s cepivi povzročeno pospeševanje bolezni, kjer je 
odziv imunskega sistema povzročil nastanek citokinskega viharja, kar je 
vodilo v smrt otrok in živali.

Dejstvo, mimo katerega ne moremo, je – proizvajalci cepiv nimajo 
nobenih podatkov, ki bi kazali na to, da so pri svojih na hitro izdelanih 
cepivih presegli ta problem.

Z drugimi besedami, nikoli poprej noben poskus izdelave koronavirusnih 
cepiv ni bil uspešen, prav tako na trg ni prišla še nobena varna genska 
terapija v obliki mRNA “cepiva.”

Lahko bi domnevali, da so podjetja, ki so preko vladnih skladov prejela 
milijarde dolarjev, morala razrešiti ta problem.

Le da ne vedo, če so ga res …

4. Vrzeli v podatkih, oddanih FDA-ju s strani proizvajalcev cepiv

Ko so proizvajalci cepiv predložili svoje študije ameriški Administraciji za 
prehrano in zdravila (U.S. Food and Drug Administration – FDA), da bi 
pridobili pogojno dovoljenje za promet s cepivom (Emergency Use Au-
thorisation) (kar ni enako odobritvi FDA za uporabo z licenco), je bilo 
med mnogimi vrzelmi v podatkih, ki so jih predstavili tudi to, da nimajo 
poskusov, ki bi kazali na to, da so premostili težavo s cepivi povzročenega 
pospeševanja bolezni.

Preprosto ne vedo, ali bodo cepiva, ki so jih izdelali, prav tako povzročila 
citokinski vihar (in smrti), kot so jih povzročili pretekli poskusi pri takšnih 
produktih.

Kot izpostavlja dr. Joseph Mercola …
»Pretekli poskusi izdelave mRNA zdravil, pri katerih so uporabili lipidne 
nanodelce, so se izjalovili in jih je bilo treba opustiti, saj kadar je bil odmerek 
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prenizek, zdravilo ni imelo učinka, kadar je bil odmerek previsok, pa je 
zdravilo postalo preveč strupeno. Vprašanje, ki se postavlja samo od sebe, 
je: kaj se je spremenilo, da je sedaj ta tehnologija postala dovolj varna za 
masovno uporabo?«

Če to ni dovolj alarmantno, potem so tukaj še druge vrzeli v podatkih 
– z drugimi besedami, nobenega podatka ni, ki bi kazal na varnost ali 
učinkovitost, kar zadeva:

•	 Kogarkoli	mlajšega	od	18	let	in	starejšega	od	55	let.
•	 Noseče	ali	doječe	matere.
•	 Avtoimunska	stanja.
•	 Osebe	z	oslabljenim	imunskim	sistemom.
•	 Ni	podatka	o	prenosljivosti	virusa,	ki	povzroča	COVID.
•	 Ni	podatka	o	preprečevanju	smrtnosti	zaradi	COVID-a.
•	 Ni	podatka	o	trajanju	zaščite	pred	COVID-om.

Če slučajno misliš, da si vse skupaj izmišljujem ali pa v primeru, da bi rad 
preveril dejanske dokumente, ki sta jih Pfizer in Moderna poslala na FDA, 
da bi pridobila pogojno dovoljenje za promet s cepivom, lahko preveriš to 
oziroma to povezavo. Vrzeli v podatkih se začnejo na straneh 46 oziroma 48.

Sedaj pa poglejmo surove podatke, ki so jih proizvajalci cepiv uporabili v 
prijavah za pogojno dovoljenje za promet s cepivi …

5. Nobenega dostopa do surovih podatkov iz poskusov

Ali bi radi videli surove podatke, iz katerih izhaja »90% in 95% učinkovitost”, 
o kateri se govori v medijih?  
Tudi jaz. A podjetja nam teh podatkov ne razkrijejo.

Kot je bilo izpostavljeno v reviji BMJ, izjave Pfizerja in Moderne o 
učinkovitosti cepiv zvenijo res hecno. »Celotno populacijo raziskave je 
predstavljalo 3.410 oseb s sumom na COVID (vendar COVID pri njih 
ni bil potrjen s testiranjem), od tega so jih 1.594 dejansko cepili, ostalih 
1.816 pa je predstavljalo placebo skupino.«
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Čakaj malo … kaj? Ali so se v svoji lastni študiji izneverili znanosti tako, 
da niso preverili osnovne spremenljivke?

Ali teh »sumljivih, a nepotrjenih« niso mogli testirati, da bi ugotovili, ali 
imajo COVID? Zakaj niso testirali vseh 3.410 udeležencev raziskave in 
tako zagotovili verodostojnost podatkov?

Ali lahko ugibamo, da jih niso testirali zato, ker bi to pokvarilo njihove 
trditve o »90-95% učinkovitosti«?

Ali od FDA ne bi bilo razumno, da pričakuje (zahteva), da proizvajalci 
cepiv testirajo osebe, ki imajo simptome podobne COVID-u, in objavijo 
surove podatke, tako da bi lahko neodvisne tretje osebe pregledale, kako 
proizvajalci upravičujejo svoje številke?

Saj je samo vsak prebivalec tega sveta, ki ga je treba pripraviti do tega, naj 
sprejme te eksperimentalne proizvode – zakaj FDA tega ni zahtevala? Ali 
ni to bistven namen FDA-ja?

Dobro vprašanje. Smo priča lisicam, ki bdijo nad kurnikom? 
Nobene odgovornosti. Nobenega zaupanja. Dno obrazca

6. Nobenih dolgoročnih varnostnih testiranj

S proizvodi, ki so na tržišču le nekaj mesecev, nimamo nobenih podatkov 
o dolgoročni varnosti.

Z drugimi besedami, pojma nimamo, kaj bodo ti proizvodi naredili 
v telesih po nekaj mesecih ali letih – za nobeno od populacij.

Upoštevajoč vsa zgoraj našteta tveganja (kakršna nosijo vsi farmacevtski 
proizvodi), ali bi ne bilo razumno počakati in videti, če se je črnim sce-
narijem možno izogniti?

Ali bi ne bilo smiselno napolniti nadležnih vrzeli v podatkih, preden cepi-
mo vsakega moškega, žensko in otroka na tem planetu?
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To bi imelo smisel. A da bi lahko zapolnili vrzeli v podatkih, bi morali 
opraviti teste na ljudeh, kar vodi v mojo naslednjo točko …

7. Nobenega soglasja, podprtega z informacijami

Česar večina, ki prejme cepivo ne ve, je, da so ti produkti še vedno v fazi 
kliničnih raziskav in je vsak, ki prejme odmerek cepiva, sedaj del klinične 
raziskave – del eksperimenta.

Kdor ne bo cepljen (kakor jaz), je del kontrolne skupine. Čas bo pokazal, 
kako se bo ta poskus obnesel.

Morda se sprašuješ, če bi cepiva res povzročala škodo, ali ne bi o tem 
poročali vsi mediji? Zagotovo bi se zganila FDA in ustavila distribucijo. 
(Opomba urednika: Uradniki federalnega zdravstva so v četrtek ustavili 
cepivo Johnsons & Johnson zaradi skrbi, povezanih s krvnimi strdki).

Če bi Sistem poročanja o škodljivih dogodkih po cepljenjih (Vaccine Ad-
verse Events Reporting System – VAERS) — s strani vlade voden sistem 
poročanja o smrtih in poškodbah povezanih s cepivi — deloval, bi stvari 
morda bile drugačne, vendar …

8. Slabo poročanje o škodljivih reakcijah in smrtih

Glede na Harvardsko študijo (ki jo je naročila naša vlada, op. ameriška), je 
v VAERS dejansko prijavljenih manj kot 1% škodljivih reakcij po cepljenju.

Medtem ko problem z VAERS-om ostaja nerešen (kakor lahko prebereš 
v tem pismu CDC-ju), v času pisanja tega članka VAERS poroča o več 
kot 2.200 smrtih zaradi trenutnih COVID cepiv, kot tudi o skoraj 60.000 
škodljivih reakcijah.

Če te številke predstavljajo le 1% vseh škodljivih reakcij (ali 0.8% do 2% vseh 
škodljivih reakcij, kakor govori tale študija, nedavno objavljena v JAMI), 
potem lahko kar sami izračunate — to pomeni nekje okoli 110.000 do 
220.00 smrti zaradi cepiv do danes in absurdno številko škodljivih reakcij.
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A o tem v medijih nisi slišal ničesar.

Število smrti bi bilo trenutno še vedno nižje od 424.000 smrti zaradi 
zdravniških napak, ki se zgodijo vsako leto (o čemer verjetno tudi nič ne 
slišiš), a cepljenje poteka šele manj kot šest mesecev.

Če bi se rad potopil globje v probleme z VAERS-ovim sistemom poročanja, 
lahko preveriš to ali to.

A tukaj je že moja naslednja točka …

9. Cepiva ne preprečijo prenosa in okužbe

Ali niso ta cepiva to, na kar čakamo, da se 
»vrnemo nazaj v normalno življenje«? 

Neee.
Zakaj misliš, da nam servirajo vsa ta nasprotujoča si poročila o tem, da je 
treba držati socialno distanco in nositi maske tudi po tem, ko si cepljen? 
Razlog je v tem, da ta cepiva niso bila ustvarjena, da bi preprečila prenos 
ali okužbo.

Če mi ne verjameš, sklicujem se na dokumente predložene FDA-ju, kat-
erih povezave sem navedel zgoraj in kažejo, da je prvotni končni cilj (torej 
to, kar naj bi cepiva dosegla) zmanjšati tvoje simptome.

Zveni točno tako, kakor katerokoli drugo zdravilo na trgu, kajne? Tako je 
… zmanjšanje simptomov je tisti veliki rezultat, na katerega smo čakali. 

Zveni to še komu drugemu popolnoma brez smisla ali samo meni?

•	 Ne	prepreči,	da	bi	še	naprej	širili	virus.
•	 Ne	prepreči	virusu,	da	nas	okuži,	ko	ga	enkrat	imamo.
•	 Biti	cepljen	pomeni	sprejeti	vsa	tveganja	teh	testnih	proizvodov	in		
 največ, kar lahko ti proizvodi naredijo, je, da zmanjšajo simptome?
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Obstaja še kopica drugih načinov, kako si lahko zmanjšam svoje simptome, 
in ti ne vključujejo tega, da vzamem nekaj, kar je videti kot res tvegan 
proizvod.

Zdaj pa naslednje logično vprašanje: če nas že skrbijo asimptomatski 
prenašalci, ali ni tako, da cepiva ravno povečujejo verjetnost asimptomat-
skega prenosa?

Če cepiva res zmanjšujejo simptome, potem tisti, ki bodo cepljeni, niti ne 
bodo vedeli, da so bolani in bo tako verjetnost za širjenje virusa še višja, 
kajne?

Kakorkoli že, mnoge sem slišal praviti, da so stranski učinki cepiv 
(še posebej po drugem odmerku) hujši, kot če zboliš za COVID-om.

Tudi to za mene nima nobenega smisla.

Sprejmi tveganje. Pozabi na varnost. 
Trpi stranske učinke cepiv. 

Še naprej nosi masko in 
vzdržuj varnostno razdaljo … 

in bodi še naprej sposoben širiti virus.

Še huje bo …

10. Ljudje se okužijo z virusom po tem, ko so bili cepljeni

Ko smo že pri zoprnih zadevah: cepljen si in še vedno dobiš COVID.
•	 Dogaja	se	v	Washingtonu.
•	 Dogaja	se	v	New	Yorku.
•	 Dogaja	se	v	Michiganu.
•	 Dogaja	se	na	Havajih.
•	 Dogaja	se	tudi	v	številnih	drugih	državah.
•	 Zgodilo	se	je	pri	80%	nun,	ki	so	bile	cepljene	v	Kentuckyju.	Dve	od	
 njih sta umrli.
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V resnici do tega verjetno prihaja povsod, le da so zgoraj našteti le tisti, ki 
o tem poročajo.

Glede na zgoraj naštete razloge (in vse, kar še sledi), to morda ne preseneča, 
ampak res škoda, če si mislil, da je cepivo ščit, ki te bo varoval.
Cepivo to ni. Nikoli ni bilo mišljeno, da bi bilo.

Če bo 66% zdravstvenih delavcev v Los Angelesu prestavilo ali preskočilo 
cepljenje … potem mogoče ta prenagljena znanost tudi njih ne navdušuje.
Morda opazujejo sumljiv način poročanja o smrtih in drugih primerih.

11. Celokupna stopnja smrtnosti zaradi COVID-a

Po CDC-jevih lastnih številkah je stopnja 
preživetja za bolezen COVID 99.74%. 

Zakaj bi vzel tvegan proizvod, ki ne preprečuje okužbe ali prenosa, 
da mi pomaga prebroditi prehlad, ki ima 0.26% verjetnost, 

da bi me ubije – v moji starostni skupini je verjetnost, 
da me ubije pravzaprav 0.1% 

(pri mojih otrocih pa je ta verjetnost 0.01%).
S tako nizko lestvico bomo v lockdownu 

vsako leto … tj. za vedno.
Ampak čakaj, kaj pa 500.000 plus smrti, 

to pa je alarmantno, kajne? Vesel sem, da si vprašal …

12. Napihnjene številke COVID smrti

Priča smo nečemu res zelo nenavadnemu. Nikoli prej v zgodovini mrliških 
listov naša vlada ni spremenila načina poročanja o smrti.

Zakaj sedaj kar naenkrat vsakega, ki umre s COVID-om v svojem telesu, 
štejemo, kot da je umrl zaradi COVID-a? Namesto da bi kot vzrok smrti 
zabeležili dejansko posledico (običajno večih) kroničnih bolezni, ki jim je 
bil COVID le pridružen.
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Do COVID-a koronavirusi (običajni prehladi) niso bili beleženi kot pri-
marni vzrok smrti, ko je nekdo umrl zaradi bolezni srca, raka, sladkorne 
bolezni, avtoimunskih stanj ali drugih pridruženih bolezni.

Kot vzrok smrti je bila do COVID-a zabeležena dejanska bolezen, ki je 
povzročila smrt, spremljajoča stanja, kot npr. gripa in pljučnica, pa nave-
dena v posebni rubriki.

Da bi številke še bolj napihnila, sta Svetovna zdravstvena organizacija in 
CDC spremenila navodila tako, da se med umrle zaradi COVID-a šteje 
tudi vse tiste, pri katerih obstaja le sum ali verjetnost (kar pa nikoli ni bilo 
potrjeno), da so umrli zaradi COVID-a.

Če je temu tako, ali bi ne bilo prav, da gremo nazaj in spremenimo številke 
preteklih grip in pljučnic, tako da bi lahko primerjali jabolka z jabolki, ko 
gre za stopnjo smrti?

Po CDC-jevih številkah (podrsaj navzdol do razdelka “comorbidities and 
other conditions”) je le 6% smrti, ki so pripisane COVID-u takih, kjer 
lahko COVID štejemo kot vzrok smrti. Ali drugače, zmanjšajte število 
mrtvih objavljenih dnevno v medijih za 94% in dobili boste realno število 
umrlih, pri katerih je bil COVID neposredni vzrok za smrt.

Tudi če ima nekdanji direktor CDC-ja prav in je COVID-19 virus, ki je 
bil narejen v laboratoriju (glej razlog št. 14 spodaj), je 0.26% stopnja smrt-
nosti še vedno na ravni stopnje običajne stopnje smrtnosti zaradi virusov, 
ki se zgodi na planetu vsako leto.

Potem je tukaj še Fauci. Res bi mu rad zaupal, a poleg tega, da ni zdravil še 
nobenega COVID bolnika, bi verjetno morali vedeti tudi …

13. Fauci in drugi pri NIAID 
(National Institute of Allergy and Infectious Diseases) 

so lastniki patentov za cepivo Moderne

Zahvaljujoč Bayh-Dole listini (Bayh-Dole Act), imajo javni uslužbenci 
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dovoljenje za prijavo patentov kakršnihkoli raziskav, ki jih izvedejo z upo-
rabo davkoplačevalskih sredstev.

Tony Fauci je lastnik več kot 1.000 patentov (glej video za več informacij), 
med katerimi so tudi patenti, ki se jih uporablja pri izdelavi cepiva Mod-
erne … za katerega je on sam odobril vladno financiranje.

Pravzaprav Nacionalni inštitut za zdravje (National Institutes of Health 
– NIH) — ki nadzira Nacionalni inštitut za alergije in nalezljive bolezni 
(National Institute of Allergy and Infectious Diseases – NIAID), katerega 
direktor je Fauci — zahteva skupno lastništvo cepiva Moderne.

Ali se še komu drugemu to zdi večje ali 
celo kriminalno navzkrižje interesov?

Pravim kriminalno, ker obstaja še nadležen problem, ki v meni budi še 
večje nezaupanje do Faucija, NIAD in NIH …

14. Dr. Fauci“sedi” na vročem stolu za 
nelegalne ‘gain-of-function’ raziskave

Kaj pomeni raziskava “gain-of-function” (dodajanje funkcij)? To je 
biološka raziskava, kjer znanstveniki poskušajo povečati škodljiv poten-
cial virusa – tj. ga narediti bolj prenosljivega ali smrtonosnega.

Zveni vsaj malo neetično, kajne? 
Kako bi kaj takega lahko k čemurkoli pripomoglo?

Naša (op. ameriška) vlada se je strinjala, da je to neetično, in leta 2014 
prepovedala to prakso.

In kaj je nato storil NIAID pod vodstvom Faucija? Omenjene raziskave(tudi 
za koronaviruse) so preselili na Kitajsko – v višini 600.000 USD.

Mr. Fauci, tole bo treba razložiti … in upam, da bodo kamere vključene, 
ko se boste morali zagovarjati zaradi svojih dejanj.

Mi pa nazaj k virusu …
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15. Virus še naprej mutira

Ne samo, da virus (tako kot vsi virusi) še naprej mutira. Svetovno priznan 
razvijalec cepiv, Geert Vanden Bossche (če ga še ne poznate, ga boste 
spoznali malo kasneje v tem članku) pravi, da virus mutira vsakih 10 ur.
Kako za vraga naj sploh proizvajamo cepiva, če je treba upoštevati to hitro 
mutiranje virusa? Ne moremo.

Ali bi to lahko razložilo tudi, zakaj cepljeni ljudje še naprej zbolevajo zara-
di COVID-a?

Zakaj nenadoma ne zaupamo več naravni imunosti, če ta doslej človeštva 
še nikoli ni pustila na cedilu?

Zakaj me v socialnih medijih izbrišejo, če postavljam zgoraj omenjena 
vprašanja ali pišem o teh stvareh?

To me pripelje do naslednjega perečega problema, ki ga imam s temi cepivi …

16. Cenzura in popolna odsotnost znanstvene razprave

Tukaj si pa ne morem kaj, da ne postanem sarkastičen. Odpustite mi.
Kako so ti bile všeč vse tiste krepke razprave javnih zdravstvenih 
uslužbencev, ki so jih simultano predvajale vse glavne medijske hiše?

Ali ni bilo krasno poslušati najboljših umov z vsega sveta s področja med-
icine, virologije, epidemiologije, ekonomije in znanosti o cepivih, kako 
energično in spoštljivo razpravljajo o stvareh, kot so:

•	 Lockdown
•	 Nošenje	mask
•	 Socialna	distanca
•	 Učinkovitost	cepiv	in	varnostne	študije
•	 Kako	preverjati	dovzetnost	za	poškodbe	zaradi	cepiv
•	 Zdravila	(tj.	možnosti	zdravljenja	brez	cepiv)
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Ali ni bilo krasno gledati javnih zdravstvenih delavcev (ki nikoli niso 
zdravili bolnikov s COVID-om), kako dobivajo vprašanja o svoji »zna-
nosti«?

Ali ni bilo krasno gledati FDA razprave, kjer so javno zmleli proizvajalce 
cepiv v času največje televizijske gledanosti, medtem ko so ti sedeli na 
vročih stolih in dobivali nepopustljiva vprašanja o svojih proizvodih, za 
katere ne nosijo nobene odgovornosti?

Čakaj malo …  nisi videl teh razprav? Ne, nisi. Ker jih nikoli ni bilo.

Namesto tega smo imeli trdo cenzuro vseh razlag, razen ene.

Mark Zuckerberg se lahko sprašuje o varnosti cepiv, jaz pa se ne smem? 
Od kdaj ima Prvi amandma status predloga?
Gre za PRVI amandma, Mark — za tistega, 

za katerega so naši ustanovitelji menili, da je najpomembnejši.

Če toliko visi na nitki, zakaj nas pitajo le z eno zgodbo? 

Ali ne bi bilo bolj prav, da izvemo za več vidikov 
in da se o njih razpravlja?

Kaj se je zgodilo z znanostjo?

Kaj se je zgodilo z znanstveno metodo, ki pravi, da znanstvenik 
nikoli ne sme nehati dvomiti v svoje ugotovitve?

Kaj se je zgodilo z živahno razpravo 
v tej deželi ali vsaj v zahodni družbi?

Zakaj je vsakdo, ki se ne strinja s Svetovno zdravstveno 
organizacijo ali CDC-jem trdo cenzuriran? 

Je znanost o javnem znanju postala religija 
– ali je znanost stvar razprave?
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Čim nekdo reče »znanost že ve«, takoj vem, da imam opravka z ozkogled-
no osebo. Znanost po definiciji (še posebej biološka znanost) nikoli ne ve.
Če bi vedela, bi bila dogma, ne znanost.

Želim biti zgleden državljan. Res želim.

Če “zapiranje” (lockdown) deluje, 
želim prispevati svoj del in ostati doma.

Če maske delujejo, jih želim nositi.

Če je socialno distanciranje učinkovito, ga želim izvajati.

Vendar če obstajajo dokazi, da ne delujejo 
(maske, na primer), potem hočem slišati tudi te dokaze.

Če imajo priznani znanstveniki nasprotujoča si mnenja, hočem vedeti, 
kako razmišljajo. Hočem imeti priložnost slišati njihove argumente in se 
sam odločiti, kaj je prav.

Ne mislim, da sem najbolj pametna oseba na svetu, mislim pa, da lahko 
mislim. Morda sem čuden, ampak če je nekdo cenzuriran, potem hočem 
slišati, kaj ima za povedati. Ti ne?

Vse svoje prijatelje, ki s cenzuro nimajo težav, bi rad vprašal naslednje: boste 
enakega mnenja tudi takrat, ko bo cenzurirano tisto, kar mislite vi?
Ali ni cenzura tehnika diktatorjev, tiranov in pohlepnih, moči željnih ljudi?

Ali ni cenzura znak, da tisti, ki cenzurira, ve, da je to edina pot do zmage?
Kaj, če je človek, ki že vse svoje življenje razvija cepiva, pripravljen tve-
gati ves svoj ugled in pozvati globalne voditelje, da takoj ustavijo uporabo 
COVID cepiv zaradi težav z znanostjo?

Kaj, če je prosil za odprto znanstveno razpravo na globalni ravni?
Bi rad slišal, kaj ima povedati. Bi rad videl razpravo, katere pobudnik je?
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17. Vodilni strokovnjak za cepiva na svetu razglaša alarm

To je verjetno največji razlog, zakaj se mi COVID cepiva ne zdijo smiselna.
Ko nekdo, ki je goreč zagovornik cepljenja in je vse svoje profesionalno 
življenje nadzoroval razvoj cepiv, dobesedno kriči, da imamo velik prob-
lem, potem mislim, da bi mu bilo treba prisluhniti.

Če si zamudil ali če se ti zdi vredno ogleda, tukaj Geert Vanden Bossche 
razlaga:
•	 Zakaj	bi	COVID	cepivo	utegnilo	povzročiti	stres	za	virus	in	tako	
 pospešiti njegovo mutiranje, s čimer bi postal bolj smrtonosen.
•	 Zakaj	bi	COVID	cepiva	utegnila	ustvariti	viruse,	odporne	na	cepiva	
 (podobno bakterijam, odpornim na antibiotike).
•	 Zakaj	se	nam	zaradi	preteklih	problemov	pospeševanja	bolezni	s	
 protitelesi v naslednjih mesecih/letih lahko zgodi masovna umrljivost.

Če hočeš videti/prebrati o drugem, daljšem intervjuju z Vanden-om 
Bosche-m, kjer je dobil nekaj težkih vprašanj, lahko preveriš tole.

Če je polovica tega, kar pove, res, 
potem bi ta cepiva lahko bila najhujša iznajdba vseh časov.
Če ti ni všeč njegova znanost, postavi vprašanja še njemu.

Sam sem tukaj samo kot sel (prenašalec sporočil).
Vendar pa lahko o COVID-u spregovorim tudi z osebnega vidika …

18. COVID sem že prebolel

V njem nisem užival. Bil je grd dvodneven prehlad:

•	 Bolečine	v	križu
•	 Pomanjkanje	energije
•	 Nekoliko	povišana	temperatura

Bil je čuden občutek, da nekaj dni nisem ničesar vonjal. Tudi po enem 
tednu je imela kava še vedno drugačen okus.
Vendar sem preživel.
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Zdaj kaže (kakor je vedno veljalo), da imam lepo, naravno, doživljenjsko 
odpornost — to je nekaj, za kar ni prav veliko verjetnosti, da bi zbledelo v 
nekaj mesecih. Kar pa ne velja v primeru, da me cepijo. V mojem telesu in 
v mojem domu COVID-a ni več.

Pravzaprav obstajajo dokazi, da je po preboleli okužbi 
COVID cepivo zame  lahko celo bolj nevarno.

In tega tveganja nisem pripravljen sprejeti.

Zaključek

Zgoraj so samo moji razlogi, zakaj nočem biti cepljen. Morda se ti moji 
razlogi zdijo smiselni, morda ne.

Karkoli se že tebi zdi smiselno, upam, da sva še vedno lahko prijatelja.

Vsekakor mislim, da je veliko več stvari, ki jih imava skupnih, kot stvari, 
ki naju ločujejo.

•	 Vsi	si	želimo	živeti	v	svobodnem	svetu.
•	 Vsi	želimo	pomagati	drugim	in	živeti	dobro.
•	 Vsi	si	želimo	pravice	izražanja	svojih	mnenj,	ne	da	bi	se	nam	ob	
 tem bilo treba bati cenzure ali zlonamernih napadov.
•	 Vsi	si	zaslužimo	imeti	dostop	do	vseh	dejstev,	ki	jih	potrebujemo,	
 da se odločamo na podlagi informacij.

Strinjaj se z mano ali pa ne, zaradi tega te ne bom nič drugače obravnaval.
Si človeško bitje, ki je vredno ljubezni in spoštovanja, tako kot vsi ostali. 
Zato ti izkazujem čast in ti resnično želim vse dobro.

Upam, da ti bo moje pisanje v pomoč. Če je temu tako, se ne obotavljaj 
in ga deli naprej. Če ne, se ne obotavljaj, da bi mi (prijazno) razložil (v 
komentarjih spodaj), kaj se ti ne zdi smiselno.
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STATISTIČNO ZAVAJANJE GLEDE 
UČINKOVITOSTI COVID CEPIV

(avtor: dr. Žiga Zebec)

Pomembni pokazatelji učinkovitosti cepiv so vrednosti ARR Covid cepiv 
(absolut risk reduction), ki so ponavadi ignorirane, ker dajejo veliko manj 
impresivne velikosti učinkov kot RRR vrednosti.  ARR so 1,3 % za Astra-
Zeneca-Oxford, 1,2 % za Moderna-NIH, 1,2 % za J&J, 0,93 % za Gama-
leya in 0,84 % za Pfizer-BioNTech cepiva.

Za izračun RRR vzemimo za primer številke, ki smo si jih sposodili s 
spletne strani JAZMP za Pfizerjevo cepivo 1 za SARS-CoV2. Najprej mo-
ramo vedeti, koliko znaša relativno tveganje (ang. relative risk, RR). Rela-
tivno tveganje je razmerje dveh tveganj, eksperimentalnega (EER) in kon-
trolnega (CER), kar v našem primeru znaša 0,0004396/0,00884 = 0,04937. 
RRR dobimo, če relativno tveganje odštejemo od 1, da vidimo, za koliko 
se je torej znižalo relativno tveganje. 1 – 0,04937 = 0,95, kar znaša 95 %. 
RRR je torej 95 % odstotkov.

Sedaj pa odprimo slovenski Farmacevtski vestnik, 2012;63, kjer je na st-
rani 211 prispevek z naslovom »Od kontroliranih kliničnih raziskav do na 
dokazih temelječega zdravljenja z zdravili«. 3 Avtor pojasnjuje, da kljub 
temu, da sta RR in RRR številki v študijah precej impresivni, saj nakazu-
jeta na velik učinek zdravljenja (v našem primeru cepljenja), bralcu ne 
posredujeta popolne informacije, če ta ne pozna osnovnega tveganja, to je 
CER. V našem primeru je to 0,884 %. Avtor v omenjenem prispevku na-
daljuje, da samo z RR in RRR ne moremo ločiti velikega učinka zdravljen-
ja (v našem primeru torej cepljenja) od majhnega. Pri 100-krat manjših 
ali večjih vrednostih CER in EER, je namreč RR in RRR enak. Avtor na 
svojem primeru za neko zdravilo, kjer je CER 4,1 %, nadaljuje, da ima v 
primeru tako nizkega tveganja dodatno znižanje tveganja majhen klinični 
pomen. RR in RRR sta zato le malo uporabna v klinični praksi. Nasprot-
no, pravi avtor članka, pa je v absolutnem znižanju tveganja (ARR) zajeto 
tudi osnovno tveganje. V njegovem primeru je ARR 1,4 %, za kar pravi, da 
lahko zdravnika prepriča v bistveno drugačno odločitev kot podatek RR 
in RRR, ki je v njegovem primeru 66 % oz. 34 %.
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Ker ljudem oz. tistim, ki nam je potrebno pojasniti, kako učinkovito je 
torej cepivo, morda niti ARR niti RRR ne pomenita veliko, se uporablja 
tudi izračun za potrebno število zdravljenj (ang. number needed to treat, 
NNT). Gre za inverzno vrednost ARR (1/ARR), ki v našem primeru Pfiz-
erjevega cepiva znaša 119. To pomeni, da je potrebno cepiti 119 ljudi, da 
pri enem preprečimo, da zboli.

Ko imamo vse navedene podatke, nas zanima še tveganje za stranske 
učinke cepiv, v primerjavi s tveganjem za primerljivo težek potek bolezni 
ali v skrajni fazi smrt v enem ali drugem primeru. Študije, ki bi primerjala 
tveganje za različne starostne skupine, nimamo na voljo, podatki pa pri-
hajajo sedaj, v realnem času, ko poteka masovno cepljenje.

Po uradnih statistikah (21. 5. 2021) EU (https://www.adrreports.eu/
en/search_subst.html#) je zaradi COVID19 cepiv zabeleženih 431740 
neželenih stranski učinkov in več kot 11000 smrti. Ob podatku, da je na 
ta dan bilo v EU cepljenih približno 200 milijonov ljudi (https://qap.ecdc.
europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#distribution-tab), to 
pomeni, da ima približno 1 oseba na 500 cepljenih neželene stranske 
učinke in 1 oseba od 20000 cepljenih umre. Te informacije nisem zasledil 
v prav nobenem mediju, kljub temu, da so to javno dostopne informacije 
in lahko do njih dostopa prav vsak.

Kaj vse je še prepovedano? Govoriti o izvoru virusa pa o obstoječih 
zdravilih pa o …

Pred kratkim je npr. dr. Antony Fauci naenkrat dovolil, da se v javnosti 
debatira o izvoru virusa SARS-CoV-2, ki je do nedavnega veljal za virus 
naravnega izvora. Seveda je teorija, da je virus dejansko narejen v labora-
toriju s pomočjo človeške roke, bila raziskovana in v znanstvenih krogih 
debatirana že hitro po začetku izbruha virusa, hkrati pa prepovedana za 
javne debate ali objave v peer reviewed znanstvenih revijah. Smo sedaj, ko 
je dr. Antony Fauci priznal, da je virus morda bil narejen v laboratoriju, 
dobili dovoljenje za širšo razpravo? Kakšne so implikacije tega, da je virus 
morda narejen v laboratoriju? Je tako enostavno ustvariti problem (vi-
rus), nato pa ponudi rešitev (cepivo)? Kaj vemo o takšnem virusu in kaj 
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o takšnih cepivih? Ali je znanstveno, etično, pravno sprejemljivo najprej 
precepiti ljudi, nato pa opazovati morebitne kratkoročne, srednjeročne in 
dolgoročne učinke?

Na tej točki je vse, kar bi si sam želel, možnost razprave vseh znanstvenikov 
in strokovnjakov, kar v trenutnem ozračju ni mogoče. Trenutno je pre-
povedano izražati svoje znanstveno ali strokovno mnenje, razen, če 
podpiraš zapovedano narativo. Kljub temu, da so marsikateri podatki jav-
no dostopni vsem, je praktično o vsem hkrati prepovedano razpravljati. 
Prepoved razprave pa je smrt za napredek, znanost in vsako svobodno 
družbo.

1  Polack, F. P. et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA 
 Covid-19 Vaccine. The New England journal of medicine 383,  
 2603-2615, doi:10.1056/NEJMoa2034577 (2020).
2  Olliaro, P., Torreele, E. & Vaillant, M. COVID-19 vaccine efficacy 
 and effectiveness-the elephant (not) in the room. The Lancet. 
 Microbe, doi:10.1016/S2666-5247(21)00069-0 (2021).
3  Grabnar, I. Od kontroliranih kliničnih raziskav do na dokazih 
 temelječega zdravljenja z zdravili. Farmacevtski vestnik 63, 
 211-215 (2012).
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COVIDIZEM

je svetovna ideologija “pandemije” Covid-19, ki sloni na trhlih 
strokovnih/znanstvenih temeljih. Protagonisti covidizma ne 
dovoljujejo nasprotovanja njihovemu  reševanju “pandemije” 
Covid-19 oz.  cenzurirajo vse njihovim dogmam nasprotujoče  
strokovne/znanstvene dokaze.

                                                           

     Mag. Vladimir Pirnat, dr. med.
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ZAMOLČANE NEVARNOSTI COVID CEPIV 
IN  POVEZANA ODGOVORNOST

(dopis ZZS, NIJZ, RTV Slovenija, 12.4.2021)

Doc.dr. Urh Grošelj, dr.med. (UKC Ljubljana, Komisija RS za medicinsko 
etiko) in Meta Rus, dr.med. (UKC Ljubljana) v Sobotni prilogi Dela dne 
13 marca 2021 nagovarjata bralce, da se množično cepijo zoper bolezen 
Covid-19.

Avtorja bralcem nista povedala:

1.
da so vsa Covid cepiva, dana v uporabo, strokovno vprašljiva in temeljijo 
le na nekajmesečnih raziskavah glede učinkovitosti in varnosti.
Pred njihovo množično uporabo na ljudeh, niso bili opravljeni preizkusi, 
ki so nujno potrebni za vsa, tudi najbolj preprosta in nenevarna zdravila. 
Zato cepiva zoper Covid-19 tudi niso uradno licencirana.

Vsa Covid cepiva imajo dovoljenje le za nujno, ekperimentalno rabo na 
ljudeh. Ker niso znane njihove možne škodljive dolgoročne posledice, se 
bodo ti učinki in nevarnosti ugotovile na cepljenih ljudeh.

Preizkušanje (Klinična faza poizkusov na ljudeh) bo trajalo uradno do leta 2023.

2.
ker gre za medicinski poizkus na ljudeh so organizatorji cepljenja in cepil-
ci po zakonu dolžni pred cepljenjem ljudi (raziskovance):

- seznaniti, da prostovoljno sodelujejo v testiranju nedovolj preizkušenih 
   sestavin oz. genske manipulacije, prvič uporabljene za cepljenje ljudi,
- opozoriti na vse do sedaj znane škodljive sopojave in jih seznaniti z 
   možnostjo dolgoročnih neželjenih učinkov Covid cepiv,
- seznaniti, da so po prejemu Covid cepiv po svetu in pri nas registrirani 
   številni sopojavi, tudi umrli, ...
- seznaniti, da eksperimentalna Covid cepiva niso 100% učinkovita in da 
   je zaščita po cepljenju le začasna (zaradi hitre mutacije virusa).
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Dokler Covid cepiva niso prestala celotne sheme postopkov za redno reg-
istracijo in nimajo dovoljenj za redno uporabo, njihova uporaba podlega 
vsem zakonom, konvencijam in deklaracijam, ki zadevajo raziskave na 
ljudeh v medicini, tudi Helsinški deklaraciji iz leta 1964, večkrat revidi-
rani in dopolnjeni, nazadnje v Fortalezi v Braziliji leta 2013.

Ta deklaracija ima 37 točk ter predstavlja pogoj (imperativ) za zdravnike in 
drugo zdravstveno osebje pri izvajanju medicinskih raziskav na človeku.
Za sodelovanje pri uporabi novih cepiv proti SARS-CoV-2 so pomembne 
zlasti 4 točke iz poglavja »Splošna načela«:

8. točka: Splošni namen medicinskega raziskovanja je pridobivanje novih 
spoznanj in znanja, vendar ta cilj (namen) ne sme imeti prednosti pred 
pravicami in interesi raziskovanca kot posameznika (individuuma).

9. točka: Zdravnik, ki je vpet v medicinsko raziskovanje, je dolžan zaščititi in 
varovati življenje, zdravje, čast, integriteto, pravico do samoodločbe, zaseb-
nost in zaupnost osebnih podatkov preiskovanca. Odgovornost za zaščito 
zgoraj naštetih deležnikov pri raziskovancih je vedno osebna in je neločljiva 
od raziskovalca, zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca in ni prenoslji-
va na raziskovanca, tudi ne, če je dotični za sodelovanje dal soglasje.

10. točka: Zdravnik mora upoštevati etične, pravno-legalne in institucion-
alne norme in standarde za raziskovanje na človeku, tako v državi, v kat-
eri se raziskava izvaja kot mednarodno. Nobena nacionalna niti internac-
ionalna etična, pravno-legalna ali institucionalna pravila ali določila ne 
morejo omejevati ali izničiti katerekoli od zgoraj naštetih zaščit razisko-
vanca iz te deklaracije.

15. točka: Odprava vsakršne škode ali neželene posledice sodelovanja v 
raziskavi mora biti zagotovljena z ustreznim zdravljenjem in eventualno 
poplačana z ustrezno odškodnino.
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Če strnemo:

Cepiva proti SARS-Cov-2 so vsa še vedno v fazi raziskav. Po Helsinški 
deklaraciji je lahko sodelovanje v raziskavi na človeku le prostovoljno.
Obvezno ali pogojevano neprostovoljno cepljenje proti SARS-CoV-2 pod 
nobenim pogojem ne more biti etično, niti legalno, sodelovanje zdravnik-
ov pri neprostovoljnem poseganju, zdravljenju in/ali cepljenju se preganja 
po mednarodnih zakonih.
Vnaprej morajo biti znana pota, načini in vrste ugotavljanja odgovornosti ter 
načini reševanja sporov v primeru zapletov po sodelovanju v raziskavi, znan 
pa mora biti tudi vir za poplačila morebitnih odškodnin, če bi do njih prišlo.

Kršenje Helsinške deklaracije je po mednarodnem pravu hudo kaznivo 
dejanje in pomeni zločin proti človeštvu, preganja se po uradni dolžnosti 
ter kaznuje z najvišjimi kaznimi.

mag.Vladimir Pirnat, dr.med.
spec.int.med.

ŠKODLJIVO MNOŽIČNO CEPLJENJE ZOPER COVID-19 
(dopis ISIS (prof.dr. Alojz Ihan), ZZS, NIJZ, RTV Slovenija, 30.5.2021)

Spoštovani prof.dr. Alojz Ihan, dr.med.

Kot vplivnega strokovnjaka in javnega zagovornika nuje po neselektivnem 
cepljenju večine prebivalcev Slovenije z eksperimentalnimi cepivi zoper 
Covid-19, vas naprošam, da med vašimi nastopi javnosti predstavite tudi:

1./uradne podatke FDA in EMA glede števila poškodovanih in umrlih 
oseb zaradi Covid cepiv (na dan vašega nastopa v javnosti),

2./opozorila mednarodno uveljavljenih raziskovalcev in zdravnikov o 
možnih hudih kasnih škodljivih posledicah Covid cepiv (ADE - težji 
potek prihodnjih infektov, nastanek autoimunih obolenj,..),
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3./pomisleke oz. objavljene publikacije mednarodno renomiranih razisk-
ovalcev in zdravnikov glede cepljenja oseb, ki so bolezen Covid -19 že 
prebolele,

4./pomisleke oz. objavljene publikacije glede koristi/škode cepljenja 
večine prebivalcev.
Zdravje imunsko neprizadetih in mlajših oseb od 70 let (večino ljudi) vi-
rus SARS Cov-2 ogroža manj kot vsakoletna sezonska gripa.

Prilagam video v katerem kolega iz ZDA nasprotujeta vašim izjavam glede 
varnosti in nesporni koristi/nuji množičnega neselektivnega cepljenja lju-
di zoper Covid-19.   https://www.bitchute.com/video/M4xTW2keS7Lb/

Kolega na osnovi lastnih kliničnih izkušenj in ugotovitev številnih nave-
denih (objavljenih) raziskav dokazujeta:

1./da je naravna imunost (pridobljena po preboleli bolezni Covid-19) ro-
bustna, večstranska, mnogo let trajajoča ter varuje prebolele osebe pred 
ponovno okužbo in/ali hospitalizacijo/smrtjo bolje kot imunost prido-
bljena po cepljenju z eksperimentalnimi Covid cepivi zoper spreminjajoči 
(mutirajoči) delček (konico) virusa SARS CoV-2.

2./da je cca. 1/3 prebivalcev ZDA bolezen Covid-19 že prebolela in je zaradi 
naravno pridobljene imunosti veliko bolje zaščitena pred ponovno infekcijo 
z virusom SARS CoV-2 kot osebe, ki so/bodo imunost pridobile s cepivi.

Po uradnih podatkih je v ZDA več kot 10.000 cepljenih ljudi zoper Cov-
id-19 po cepljenju že zbolelo za bolezen Covid-19.
V celotni strokovni literaturi pa je neprepričljivo (s PCR testi) potrjeno 
le cca. 100 oseb, ki so po preboleli bolezni Covid-19 (pridobljeni naravni 
imunosti) ponovno zbolele za Covid-19.

3./da je po uradnih podatkih (VAERS) v ZDA umrlo zaradi Covid cepiv 
že več kot 4200 ljudi (tudi mladih in pred cepljenjem zdravih oseb).
Škodljive dolgoročne posledice eksperimentalnih Covid cepiv niso 
poznane. Uradno se bodo ugotavljale do leta 2023 na cepljenih ljudeh.
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4./da usihanje/nezaznavnost protiteles v krvi proti virusu SARS CoV-2 po 
preboleli okužbi nikakor ne pomeni prenehanje več let trajajoče učinkovite 
naravno pridobljene celične imunosti.

Kolega na osnovi izkušenj in prezentiranih objavljenih raziskav 
priporočata, da se vsem osebam pred cepljenjem nujno naredi test celične 
imunosti (T cell test) oz. potrdi/izključi dolgotrajna in učinkovita celična 
imunost po preboleli bolezni Covid-19.
Po njunem prepričanju je cepljenje oseb, ki so prebolele bolezen Covid-19 
KONTRAINDICIRANO (škodljivo).

5./V ZDA propagirajo množično cepljenje (tudi prebolelim in mladim 
zdravih osebam, ki jih virus SARS CoV-2 ob ustreznem zdravljenju ogroža 
manj kot virusi sezonske gripe) predvsem vodilni birokrati inštitucij 
(CDC, FDA, NIH), ki so interesno/kapitalsko povezani z izdelovalci cepiv.

Poleg do sedaj vam in Zdravniški zbornici Slovenija poslanih mnenj (opo-
zoril) mednarodno uveljavljenih raziskovalcev in profesorjev medicine,  
prilagam spodaj še video v katerem Nobelov nagrajenec za medicino 
virolog prof.dr. Luc Montaigner utemeljuje in povzame, da je množično 
cepljenje zoper Covid-19 velika znanstvena in medicinska napaka.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5634044169971180&id=100000969581998

Prosim, da ta dopis posredujete predsednici ZZS prof.dr. Bojani Beovič, 
dr.med. in ga v celoti, brez spremembe besedila objavite v glasilu 
Zdravniške zbornice Slovenija.

mag.Vladimir Pirnat, dr.med.
spec.int.med.

V vednost:
Zdravniška zbornica Slovenija
Milan Krek, dr.med. (direktor NIJZ)
Janez Poklukar, dr.med. (minister za zdravje)
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ODGOVORNOST ZDRAVNIKOV GLEDE CEPLJENJA
(dopis ISIS, ZZS, NIJZ, RTV Slovenija 12.junija 2021)

1.
Ob razglasitvi “pandemije” Covid-19 je Svetovna zdravstvena organizacija 
WHO napovedala veliko umrljivosti okuženih ljudi (IFR 3,4%).

Raziskave po svetu so že kmalu zatem nakazovale, da je glede umrljivosti 
bolezen Covid-19 podobna sezonski gripi (IFR ~ 0.1%), za razliko od vi-
rusov gripe pa zaradi virusa SARS CoV-2 umrejo le zelo stari, imunsko 
prizadeti in pred okužbo zelo bolni ljudje.
Cca. 0,15% umrljivost zaradi Covid -19 je na podlagi mnogih raziskav v 
svetu uradno potrdila tudi Svetovna zdravstvena organizacija.
Sezonski gripi podobno nevarnost bolezni Covid-19 dodatno potrjujejo 
uradni podatki presežne umrljivosti za leti 2020/21 v državah sveta.

2.
Prof.dr. Alojz Ihan (urednik zdravniškega glasila), prof. dr. Bojana Beovič 
(predsednica Zdravniške zbornice, vodja skupine za Covid in vodja sku-
pine za cepljenje), dr. Milan Krek (direktor NIJZ), dr. Tomaž Gantar in 
dr. Janez Poklukar (oba ministra za zdravje) ves čas Koronske “krize” 
priporočajo/sprejemajo ukrepe, ki bi bili morebiti ustrezni ob 23 krat bolj 
nevarni pandemiji (prvotni zmotni oceni WHO) in ignorirajo vsa opo-
zorila glede dejanske, gripi podobni ogroženosti prebivalcev Slovenije 
zaradi viroze Covid-19.

Vse zgoraj imenovane osebe ves čas Koronske krize forsirajo množično 
testiranje prebivalcev s Covid testi, ki v večini primerov pokažejo lažno 
kužnost/obolevnost in/ali vzrok smrti.
Izvajanje in neustrezna interpretacija rezultatov Covid testov zavaja in 
straši ljudi ter povzroča množično nepotrebno karanteno zdravih lju-
di, hromi delovanje zdravstva, močno otežuje življenje državljanom in 
uničuje gospodarstvo.
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3.
Slovenski zakonodajalec je ob soglasju navedenih oseb strokovno ne-
sprejemljivo uvrstil Covid-19 v prvo skupino nalezljivih bolezni, kamor 
spadajo le najbolj nevarne nalezljive bolezni, ki imajo za posledico več kot 
20% umrlih okuženih ljudi (IFR 20%).

4.
Zgoraj imenovane osebe ves čas Koronske krize ignorirajo vsa njihovim 
odločitvam nasprotna mnenja, tudi številnih svetovno renomiranih 
zdravnikov in raziskovalcev: nepotrebno obvezno nošenje mask, nepo-
trebno množično testiranje, napačna interpretacija PCR testov, nepotreb-
no distanciranje asimptomatskih (zdravih) ljudi,..

5.
Imenovane osebe že 5 mesecev, brez navajanja vseh poznanih/dokaza-
nih in možnih/neizključenih škodljivih posledic, intenzivno propagirajo/
pogojujejo nujno cepljenje slovenskih prebivalcev z eksperimentalnimi 
Covid cepivi.

6.
Mnogi svetovno renomirani zdravniki, profesorji medicine in raziskovalci 
dokazujejo, da je naravna imunost po preboleli bolezni Covid-19 dolgo-
tajna, večplastna in manj nevarna kot imunost pridobljena s pomanjkljivo 
raziskanimi neželjenimi učinki Covid cepiv.

7.
Z novo tehnologijo narejena, izjemno pomanjkljivo testirana, po 
skrajšanem postopku pogojno dovoljena cepiva za rabo v sili (EUA) večine 
cepljenih ljudi Covid cepiva ne zaščitijo pred kužnostjo in/ali boleznijo.
Zmanjšanje rizika po cepljenju je majhno (Izračunani ARR za vsa Covid 
cepiva je ~ 1%).

8.
Že po 5 mesecih uporabe Covid cepiv so znani njihovi številni škodljivi 
stranski učinki in tudi smrti pred cepljenjem zdravih ljudi ( uradni po-
datki VAERS, EudraVigillance, idr.).
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9.
Nekateri svetovno renomirani raziskovalci virologi, imunologi, epidemi-
ologi, infektologi, univerzitetni učitelji medicine in poznavalci cepiv (prof.
dr.S. Gupta, prof.dr. D. Cahill, prof.dr.S. Bhakdi, prof.dr. P. McCullough, 
prof.dr. L. Montaigner, dr. M.Yeadon,...) opozarjajo na možne veliko bolj 
nevarne/množične s predhodnimi raziskavami neizključene dolgoročne 
posledice Covid cepiv (prizadetost srca in drugih organov, sterilnost, iz-
tirjeni imunski sistem, autoimunost,...).

10.
Prof.dr. Roger Hodkinson v priloženem videu utemeljuje in zaključi, da 
bodo posledice množičnega cepljenja z eksperimentalnimi cepici zoper 
gripi podobno bolezen bolj škodljive kot bolezen Covid-19.

Dr. R. Hodkinson opozarja zdravnice in zdravnike zagovornike, organi-
zatorje, propagatorje in izvajalce cepljenja zoper Covid-19, da so zaradi 
kršitve osnovnega načela zdravniške etike “primum non nocere” (pred-
vsem ne škoduj) osebno pravno odgovorni za vse, tudi še nepoznane/
neizključene škodljive posledice Covid cepiv.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5699321810110082&id=100000969581998

mag. Vladimir Pirnat, dr.med.
spec.int.med.
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JAVNO PISMO prof.dr. Bojani Beovič 
poslano 22. junija 2021 ZZB 

(prof.dr. Bojana Beovič), ISIS (prof.dr. Alojz Ihan). NIJZ (dr. Milan Krek), 
MZ (dr. Janez Poklukar), RTV (Manica Ambrožič), Fakulteta za farmacijo 
(prof.dr. Borut Štrukelj) KI (prof.dr. Roman Jerala)

Spoštovana prof. dr. Bojana Beovič, dr.med.,

Po podatkih Evropske medicinske agencije EurdraVigilance je v EU do 5. 
junija 13.867 oseb umrlo in 1.44 miljona poškodovanih zaradi cepiv zoper 
Covid-19.

V ZDA je po uradnih podatkih število umrlih in poškodovanih ljudi zara-
di Covid cepiv v 6 mesecih večje od seštevka umrlih in poškodovanih 
oseb zaradi vseh drugih cepiv v preteklih 40 letih.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=282463430324758&id=100056833100618

Prof.dr. Peter McCullough in drugi kolegi v tujini opozarjajo, da soljudje 
po preboleli bolezni Covid-19 več let učinkovito zaščiteni pred virusom 
SARS CoV-2 oz. da je cepljenje prebolelih ljudi nepotrebno/škodljivo.

https://fb.watch/6gcty6Ueqy/

Raziskovalec cepiv prof.dr. Byram Bridle in drugi kolegi v tujini na os-
novi objavljenih raziskav opozarjajo, da povzročijo Covid cepiva nastanek 
velikega števila virusnih bodic (spikes proteins SARS CoV-2). V krvnih 
žilah krožeči proteini bodic so toksični, povzročajo mikrostrdke krvi, 
se odlagajo v tkiva in povzročajo poškodbe srca, možganov, vranice, re-
produktivnih in drugih organov.

https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-
injection-site-organ-damage/



153

Prof.dr. Roger Hodkinskon opozarja zdravnice in zdravnike, da z 
neupoštevanjem načela zdravniške etike “primum non nocere” (predvs-
em ne škoduj) prevzemajo nase osebno odgovornost za vse, tudi možne/
neizključene dolgoroćne škodljive posledice Covid cepiv.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5699321810110082&id=100000969581998

Nemški imunolog prof.dr. Sucharit Bhakdi poroča, da je 7. dan po ce-
pljenju pri 1/3 preiskovancev povečana količina D dimer v krvi (dokaz 
škodljivih krvnih strdkov).

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5717190774989852&id=100000969581998

Številni zdravniki so Evropski agenciji za zdravila EMA poslali javni poz-
iv, da Covid cepivom nemudoma odvzeme dovoljenja za uporabo.

Ameriški kongresnik dokazuje, da je cepljenje zoper Covid-19 prebolelih 
oseb nepotrebno.
https://fb.watch/6gd8xuIvBz/

Poročevalec v Finskem parlamentu navaja, da je število umrlih zaradi ce-
pljenja preseglo število umrlih fincev zaradi bolezni Covid-19 in sprašujejo 
koliko umrlih je potrebno, da se cepljenje zoper Covid-19 ustavi

https://tokentube.net/v/3273793332/COVID-Vaccine-Genocide---ENGLISH-
SUBTITLES?fbclid=IwAR2ufGZqWiPfT-QdVmkhvZXAB39OUjfKHDebcDhhw_
cYGu-UBF0D5pc4vj4

Kot vodjo skupine za cepljenje vas naprošam oz. predlagam, da se s pilot-
sko raziskavo v cepilnih centrih čimprej izključi po cepljenju domnevno 
množično nastajanje krvnih strdkov (primerja vrednosti D dimer v krvi 
pred cepljenjem in 7 dni po cepljenju).

Lep pozdrav

mag.Vladimir Pirnat, dr.med.
spec.int.med.
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J A V N O  P I S M O
poslano 28.6.2021 RTV 

(Manici Ambrožič, Rosviti Pesek), DELU (Ali Žerdin), ISIS (prof.dr. Alojz 
Ihan), ZZS (prof.dr, Bojana Beovič), NIJZ (dr. Milan Krek), Ministerstvo 
za zdravje (dr. Janez Poklukar), prof.dr. Romanu Jerali, prof.dr. Borutu 
Štruklu

Poziv in razlaga enega največjih poznavalcev cepiv zakaj je potrebno 
takoj ustaviti cepljenje zoper Covid-19:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5772534079455521&id=100000969581998

mag. Vladimir Pirnat, dr.med.
spec.int.med.

JAVNO PISMO prof.dr. BOJANI BEOVIČ
(poslano dne 29.junija 2021)

Spoštovana prof.dr. Bojana Beovič, dr.med.
V TV intervjuju (link priložen) dr. Robert Malone (izumitelj in razvijalec 
mRNA in DNA vakcin) opisuje razvoj, neprevidnost/insuficienco regula-
torne agencije FDA in argumentira strokovne ter etične pomisleke glede 
cepljenja z eksperimentalnimi Covid cepivi.

POVZETEK UGOTOVITEV dr. R. Malona:
1.
FDA zavira registracijo poceni, klinično uspešnega in varnega zdravila 
Ivermectin za zdravljenje Covid-19.

2.
Izvaja se strokovna in medijska cenzura strokovnjakov, ki prijavljajo/
poročajo in/ali opozarjajo na škodljive/nevarne učinke Covid cepiv.

3.
Uradne statistike navajajo le majhen % dejansko umrlih in poškodovanih 
oseb zaradi Covid cepiv.
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4.
Odločanje po občutku, brez znanstvenih analiz npr. primerjave dobrobiti 
z nevarnostmi eksperimentalnih Covid cepiv za različne starostne/rižične 
skupine ljudi.

Dr. Robert Malone aktivno nasprotuje cepljenju mladoletnih oseb. Trdi, 
da ni znanstvenih dokazov, da je katerikoli poznani sev virusa SARS CoV-
2 otrokom, mladostnikom in študentom bolj nevaren od že znanih pos-
ledic/nevarnosti Covid cepiv.
5.
Sprejemanje navodil/odločitev brez prepričljivih znanstvenih argumen-
tov in/ali pogojevanje/siljenje pomanjkljivo informiranih ljudi, da se cepi-
jo z eksperimentalnimi, premalo poznanimi/raziskanimi Covid cepivi, je 
etično nesprejemljivo.
6.
Izumitelj in nesporno kompetentni poznavalec eksperimentalnih Covid 
cepiv poziva, da premislimo in se vrnimo na znanost oprta medicinska 
priporočila/odločitve.

https://thehighwire.com/videos/mrna-vaccine-inventor-calls-for-stop-of-covid-vax/

Kot vodjo skupine za cepljenje in predsednico Zdravniške zbornice vas naprošam:

1./da z ugotovitvami/pomisleki kolega dr. Roberta Malone seznanite vse 
slovenske zdravnice in zdravnike (posebno cepilce).
2./da se zavzamete, da se gornji povzetek (tudi link/intervju) objavi v ce-
loti v našem strokovnen glasilu ISIS.

Lep pozdrav
mag. Vladimir Pirnat, dr.med.

Prosim, da z ugotovitvami kolega dr. Roberta Malona seznanite tudi:
 1./direktorja NIJZ dr. Milana Kreka
 2./ministra za zdravje dr. Janeza Poklukarja
 3./dekanat MF v Ljubljani
 4./urednika ISIS prof.dr. Alojza Ihana, dr.med.
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COVIDIZEM - ZATON ZNANOSTI 
IN RAZISKOVALNEGA NOVINARSTVA

(poslano 30. Junija 2021 RTV (Manica Ambrožič, Rosvita Pesek), DELO 
(Ali Žerdin), ISIS (prof.di. Alojz Ihan), ZZS, Dekanat MF,  NIJZ, FFA 

(prof.dr. Borut Štrukelj), KI (prof.dr. Roman Jerala), SAZU, Ministrstvo 
za zdravje, Ministrstvo za pravosodje):

Dekan Medicinske fakultete akademik prof.dr. Krešimir Pavelić: 
“Zaradi velikega števila umrlih in poškodovanih ljudi, je potrebno ce-
pljenje zoper Covid-19 ustaviti, propagatorje cepljenja pa privesti na 
sodišče.

Mediji prezentirajo javnosti samo tiste strokovnjake, ki propagirajo Cov-
id cepljenje, prikrivajo/zanikajo škodljive posledice teh cepiv in  zanikajo 
učinkovito  imunost po preboleli okužbi z virusom SARS CoV-2.  

Svetovna zdravstvena organizacija WHO, ki koordinira/narekuje 
Covid ukrepe in propagira cepljenje vseh zemljanov, je korumpirana 
inštitucija, izvajanje teh ukrepov pa vodi v diktaturo”:

https://www.facebook.com/100000469671237/posts/6685594388132817/

Impresivna strokovna in znanstvena biografija 
akademika prof.dr. Krešimirja Pavelića: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5785240668184862&id=

mag. Vladimir Pirnat, dr.med.
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STRAŠENJE Z DELTA SOJEM SARS CoV-2

(poslano 1.Julija 2021: RTV (Manica Ambrožič, Rosvita Pesek), DELO 
(Ali Žerdin), ISIS (prof.dr. Alojz Ihan), ZZS, NIJZ, Dekanat MF,  FFA 
(prof.dr. Borut Štrukelj), Ministrstvo za zdravje):

Delta soj virusa SARS CoV-2, ki se je razširil in danes prevladuje (90%) v 
Veliki Britaniji, ni povečeval števila hospitalizacij zaradi Covid-19.

Število Covid bolnikov se v bolnišnicah v Veliki Britaniji in Sloveniji že 
več mesecev  izrazito (primerljivo) zmanjšuje. 

Statistični podatki (Ivor Cummins):
https://m.youtube.com/watch?v=TtOu7jx3snQ&feature=youtu.be

Čemu in komu koristi strašenje Slovenk in Slovencev z delta (“indijsko”) 
varianto virusa SARS CoV-2 ?

mag. Vladimir Pirnat, dr.med.

COVIDIZEM - zloraba zdravstva za odvzem človekovih pravic
(poslano 2 Julija 2021 RTV (Manica Ambrožič, Rosvita Pesek), DELO 
(Ali Žerdin), ISIS (prof.di. Alojz Ihan), ZZS, NIJZ, MZ, Dekanat MF,  FFA 
(prof.dr. Borut Štrukelj) KI (prof.dr. Roman Jerala), SAZU), Ministrstvo 
za zdravje, Ministrstvo za pravosodje):

Intervju z prof.dr. Milo Alečković:
Covid kriza (“pandemija”) je zloraba medicine/zdravstva za odvzem človekovih pravic.
Pravniki v Evropi in svetu so že vložili številne tožbe ter v sodelovanju 
s svetovno renomiranimi znanstveniki, zdravniki in raziskovalci pripravljajo 
ustanovitev mednarodnega kazenskega sodišča za sojenje akterjem in 
propagatorjem koronske krize  za zločine proti človeštvu:
https://youtu.be/izG50vIZ8XI

mag. Vladimir Pirnat, dr.med.
spec.int.med. in dipl.psiholog
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P  O  V  Z  E  T  E  K :

CEPLJENJE ZOPER COVID-19 V SLOVENIJI 

1.
V Sloveniji že več kot pol leta potekajo aktivnosti, ki vsakodnevno intenziv-
no nagovarjajo/prepričujejo prebivalce, da »se cepijo z učinkovitimi, dovolj 
preizkušenimi in zelo varnimi cepivi zoper nalezljivo bolezen Covid-19«.
Nalogo čimprej cepiti 60-80% slovenskih državljanov (kot najbolj pomem-
bno dejavnost slovenskega zdravstva) zagovarjajo in organizirajo preds-
ednica Zdravniške zbornice in vodja skupine za cepljenje prof.dr.Bojana 
Beovič, vodja skupine za Covid dr. Mateja Logar, direktor NIJZ dr. Milan 
Krek in minister za zdravje dr. Janez Poklukar.

2.
Do 17.6.2021 se je v Sloveniji zoper Covid-19 cepilo ~ 700.000 ljudi. 
Večina od teh (vsi imunsko kompetentni), bi tudi brez cepljenja  infek-
cijo s SARS CoV-2 preboleli brez ali z blagimi znaki vnetja zgornjega dela 
dihal, mnogi pa so bili po preboleli infekciji Covid-19 že pred cepljen-
jem imuni. Prof.dr. Dolores Cahill in tudi nekateri drugi strokovnjaki pa 
menijo, da cepljenje lahko povzroči ob kasnejši okužbi z naravnim viru-
som težji potek bolezni.

Covid cepiva mnogih ljudi ne obvarujejo pred kužnostjo/boleznijo (ARR ~ 1%), 
pridobljena imunost (zaščita) pa je kratkotrajna (domnevno nekaj mesecečna). 

Naravna imunost, nastala po okužbi je zaradi večstranske zaščite pred 
večjim številom različnih antigenov virusa SARS CoV-2 učinkovitejša in 
trajnejša (domnevno več letna).

3.
Vse več slovenskih zdravnikov (na osnovi objavljenih raziskav in ugoto-
vitev tujih stokovnjakov) opozarja, da bo lahko množično neselektivno 
cepljenje z nedovolj testiranimi genskimi cepivi (pogojno dovoljenimi za 
uporabo v sili), dolgoročno zdravju slovenskih prebivalcev bolj škodilo 
kot bolezen Covid-19.
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4.
Prof.dr. Alojz Ihan (odgovorni urednik) zavrača predloge, da se v stroko-
vnem glasilu slovenskih zdravnikov objavijo tudi drugačna mnenja slov-
enskih zdravnikov in/ali renomiranih tujih mikrobiologov, imunologov, 
epidemiologov in poznavalcev cepiv glede forsiranega množičnega nese-
lektivnega cepljenja zoper bolezen Covid-19.

5.
Manica Ambrožič (odgovorna urednica RTV Slovenija) zavrača množične 
pozive slovenskih državljanov, da javna RTV seznani gledalce tudi z 
drugačnimi mnenji strokovnjakov glede učinkovitosti in varnosti Covid cepiv.

6.
Po objavljenih, vsem dostopnih podatkih Evropske medicinske agencije 
EMA EudraVigilance je do 19.6.2021 v evropskih državah zabeleženih 
skupno 15.472 smrtnih in 1,509.266 zdravju škodljivih posledic inova-
tivnih mRNA (Pfizer-biontech, Moderna) in DNA cepiva (AstaZeneca/
Oxford, Jansen). 

7.
Po oceni ameriško-nemškega odvetnika dr.Reinerja Fuellmicha podatki 
EMA predstavljajo ~ 1% vseh umrlih in poškodovanih oseb zaradi Covid 
cepiv. 

8.
Slovenska zdravnica dr. Nada Hiti je naredila laboratorijske preiskave, ki 
so pokazale, da v Sloveniji uporabljana Covid cepiva vsebujejo kovinske 
sestavine (tudi uran).

https://youtu.be/1Av8pk9TYc4

9.
V Daily Expose je 8. junija 2021 poslal kanadski raziskovalec cepiv prof.
dr. Byram Bridle urgentno obvestilo, da so biodistribucijske raziskave ne-
sporno pokazale, da po cepljenju nastali proteini bodice (SARS CoV-2 
spike proteins,ki jih inducirajo mRNA in DNA cepiva), nepričakovano 
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potujejo po krvotoku, se nalagajo v organih in povzročajo krvne strdke, 
poškodbe srca, možganov, reproduktivnih in drugih organov.

https://omny.fm/shows/on-point-with-alex-pierson/new-peer-reviewed-study-on-covid-
19-vaccines-sugge

10.
Nemški imunolog prof.dr. Sucharit Bhakdi je pred nekaj dnevi poročal o 
patološkem povečanju količine D dimer (dokaz krvnih strdkov) 7 dni po 
cepljenju pri več kot 1/3 preiskovanih cepljenih oseb. Opozarja zdravnike, 
ki po cepljenju ne bodo preverili količine D dimer v krvi, da bodo osebno 
odgovorni za škodljive zdravstvene posledice cepljenja njihovih pacientov.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223136479351741&id=1574754275

11.
Poročevalec v Finskem parlamentu je poročal, da je število umrlih Fincev 
zaradi Covid cepiv preseglo število umrlih zaradi infekcije z virusom 
SARS CoV-2.

https://tokentube.net/v/3273793332/COVID-Vaccine-Genocide---ENGLISH-
SUBTITLES?fbclid=IwAR2ufGZqWiPfT-QdVmkhvZXAB39OUjfKHDebcDhhw_
cYGu-UBF0D5pc4vj4

12.
Čedalje več zdravnikov po svetu zahteva, da se zaradi naraščanja doka-
zov o uspešnem zdravljenju bolezni Covid-19 (z mnogo let poznanimi in 
manj nevarnimi zdravili), zaradi velikega števila po cepljenju umrlih in 
poškodovanih oseb (tudi mladih in pred cepljenjem popolnoma zdravih) 
ter neizključenih nevarnih dolgoročnih učinkov, mRNA in DNA Covid 
cepivom nemudoma odvzamejo dovoljenja za uporabo.

mag. Vladimir Pirnat, dr.med.
spec.int.med. in dipl. psiholog
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CYBER BIO SECURITY SPIN DOCTORS (by spin dentist)

Gregor Knafelc, dr.dent.med., zobozdravnik

Informacije predstavljene tukaj niso napad na nikogar, še najmanj na ko-
lege. So plod mojega razmišljanja in raziskovanja. Prav tako ne morejo 
nadomestiti nasvet vašega osebnega zdravnika in niso namenjene za di-
agnostiko, zdravljenje ali preventivo bolezni. O teh informacijah se lahko 
posvetujete z vašim osebnim zdravnikom in določite, kaj je najboljše za 
vas.

Wuhan, provinca Hubei, osrednja Kitajska, v drugi polovici oktobra 
2019 so potekale 7.svetovne vojaške igre, največje tekmovanje za vojake 
športnike, med njimi tudi za več kot 30 slovenskih športnikov.

Kakšno vlogo imajo odločevalci v vojni proti virusu? Za zdravje gre. Ali se 
za vsemi ukrepi skriva genocid? Za vašo varnost gre. Redki vedo za Rock-
efellerjev Institute for Medical Research in njihovo cepivo proti bakteri-
jskem meningitisu ob koncu 1.svetovne vojne. Nalezimo se dobrih navad, 
cepimo se. Kaj je naša največja nevarnost za zdravje? Tako pomembno, 
kot ste pomembni vi. Boj se cepiva, ne pa virusa. Ostani zdrav.

Vsi napori človeštva so usmerjeni k zdravju oz. še boljše, k izboljšanju po-
manjkanja zdravja. Skoraj vsa medicina je osredotočena na bolezen. Ker 
gledamo bolezen, nimamo nadzora nad zdravjem. Bolezen je skrivnost, 
namerno je tako, da se lahko z medicino nadzira ljudi. Bolan ima samo 
eno željo in če samo to nadzirajo, lahko nadzirajo njegovo obnašanje. Za 
vladarje je pomembna psihologija obnašanja, bolj kot biologija, fizika in 
kemija. Peščica ljudi nadzira vse pore našega življenja in noče sprememb 
na boljše, na boljše za nas.

Določene močne vladajoče strukture, ki nimajo empatije, nadzirajo 
izobraževalni sistem, zato lahko zavedejo ti. strokovnjake in ti potem 
zavedejo nas in vse ostale. Ne smemo biti podaljšana roka zlobnih, 
satanističnih ljudi. Zato še vedno ostajamo v epidemiji in se ne zavedamo, 
kaj delamo. Mi lahko prevzamemo nazaj kontrolo nad planetom. A so 
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strokovnjaki zavedeni s strani premetencev, goljufov, bleferjev, sleparjev, 
psihopatov, da ne morejo videti resnice ali pa jih resnica sploh ne zanima?
Politična, statična, vojaška, črna znanost je usmerjena skozi vlade, 
inštitucije, banke, industrijo, profit. Da bi dobili plačo, moramo slediti na-
vodilom. Tako se lahko usmerja znanost. Kar reče vlada se manifestira v 
realnosti. To je indoktrinacija skozi plačni sistem.

Črna znanost vleče zaključke skozi konsenz in se sklicuje na avtoriteto. 
Ima veliko ustvarjenih detajlov, da ne vidimo pokvarjenega temelja, ki 
nima pravega smisla. Ni prave vibracije, ni prave polarizacije, ni prave-
ga ritma in ni pravega vzroka. Ker je usmerjena, kupljena in odvisna od 
plačnika, ne moremo znanstveno napredovati. Ne vidimo reda v naravi in 
poskušamo racionalizirati kar ustreza plačniku, avtoriteti. Ne vidimo in-
teligentnega dizajna, kako je narava usmerjena k življenju in ne vojni. Ne 
vidimo, da nas tehnologija ubija. Zdaj se začenja vojna proti bioterorizmu, 
kjer sta narava in naše telo označena za biološko grožnjo.

Evgenika in socialni inženiring sta oblikovala 20.stoletje. Kontrola 
peščice in socialna nadvlada. Vsa politična, črna znanost je oblikovana 
skozi vojne in sovražnike. Obdobje genocidne znanosti in tehnološkega 
zasužnjevanja se je začelo. Znanost in tehnologija je naša nova religija. 
Ko smo se ustrašili smrti, je religija postavila cerkve in zaupali smo se 
duhovnikom. Ker nas je strah bolezni in okužbe, je medicina zgradila bol-
nice in zaupamo zdravnikom. Zdaj, ko bodo pa računalniški programerji z 
algoritmi mislili namesto nas, dvigamo 5G stolpe in slepo zaupamo tehnologiji.

Niso vse vojne samo tam, kjer se streljajo, kjer je smodnik še v modi, 
državljanske, mednarodne. So tudi hladne vojne, vojne proti revščini, vo-
jne proti drogam, vojne proti raku, vojne proti boleznim. So tudi tiha, 
nema orožja, ki električno in kemično počasi uničujejo zdravje. Mogoče 
imamo sedaj tudi izboljšano biološko orožje. Vse to povečuje zdravstveni 
sistem in krepi moč države. To daje politiki moč, industriji pa denar.

Znanje je tudi orožje (Stalin, 1934), ki je z indoktrinacijo obrnjeno proti 
nam. Če nas prepričajo, da v nekaj verjamemo, potem lahko nadzirajo kaj 
delamo. Odločevalci spremenijo kakšno dejstvo, da nas zmedejo. Povejo 
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veliko pravih stvari, da lahko plasirajo eno, kritično laž. Poskrbeli so, da 
je prvi korak v napačno smer. Zato se moramo spraševati o vsem. Ker 
pravo znanje ni na pravem mestu, imamo zgrešen sistem vrednot. Veliko 
časa so vložili, da so nam vcepili ta sistem vrednot. Dobili smo znanja 
in prepričanja, da ljudje nismo odgovorni za svoje zdravje. Vse kar nam 
jemlje odgovornost, nas zavaja. Najti moramo znanje, ki nam manjka in 
ga uporabiti.

Vsi vemo, da so v vsaki vojni tudi vojni dobičkarji. Vojna proti raku in 
infekcijskih boleznih ni nič drugačna, zato veliko ljudi bogati na ta račun. 
Ali so lahko vse vojne delo uigrane politično-industrijske elite? Za vsem 
pa stojijo banke? Politiki so plačani iz davkov, vendar so nagrade iz indus-
trije večje, zato gre denar iz socialnih programov v korporacije in ne nazaj 
k ljudem. Državni zdravstveni denar gre prav tako k velikim korporaci-
jam. Taka je poroka med vladami in industrijo. Ljudje mislimo, da vlade 
delajo za nas, ker smo tako naučeni, sploh ob predvolilnih kampanjah. 
»Politika je zabavni del industrije.« (Frank Zappa)

Veliko ljudi služi na račun bolezni. Medicinska industrija išče sovražnike, 
da opraviči uporabo zdravil. Če ne poznamo svojega telesa, če se bojimo, 
da se bomo nalezli bolezni od soseda (»ne vrag, le sosed bo mejak« (1)), 
ta strah uporabljajo za kontrolo in manipulacijo. Prestrašeni ljudje rabijo 
pomoč in medicina jim jo ponudi. Uporabljajo strah, sklicujejo se na av-
toriteto in zaupanje v znanost na zelo prefinjen način. Pasteurjeve ideje 
se uporabljajo za pasterizacijo, zdravljenje bolezni z nevarnimi zdravili 
in opravičujejo cepljenje. Znanstvena prevara (2). Iščemo zdravila za 
simptome naših napak, zato ne najdemo rešitve. Vedno več je kronično 
bolnih.

Med študijem mi virusi niso bili čisto jasni, spraševal sem se tudi o asimp-
tomatskem prenašalcu. Jasno mi je bilo, da vsega o medicini ne bom nikoli 
razumel, tako, da je bilo tudi to poglavje za »napiflat«. Lanskega februarja, 
ko se je začelo govoriti o omejitvah, zaprtju držav in je napetost naraščala, 
sem začutil potrebo pa poglobljeni, natančnejši analizi problema. Skozi 
moje oči to pomeni, da se  ustaviš in še bolj natančno prebereš, razmisliš 
in si odprtega duha za vse opcije.
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Že prva medicinska znanstvena literatura o novem korona virusu je bila 
nejasna. Po nadaljnjem raziskovanju je postajala literatura o virusih dvom-
ljiva. Zdaj pa lahko rečem, da je vsa literatura o vseh virusih zavajajoča, 
da me literatura prej zavaja in me hoče zapeljati stran od pravih infor-
macij (3,4,5,6). Vedno manjka glavni igralec, virus (7,8). Asimptomatski 
prenašalec pa je nujni vmesni člen med vedeti in verjeti. Verjeti v nekaj 
nam daje lažno varnost, past, ki nam daje samo občutek varnosti. Narave 
ne zanima v kaj verjamemo. Ves marketing je poskus, da bi ljudje verjeli. 
Cepivo ni bilo narejeno, da bi kakorkoli preprečilo okužbo ali zmanjšalo 
prenos, ampak vsi ravno to verjamejo, po celem svetu. In veliko jih je 
pripravljenih postati poskusni zajček v tem eksperimentu. Za zaščito 
drugih, ma kaki, za zaščito socialnega statusa, zaradi sramu pred social-
nim nesprejemanjem.

Da lahko virus vdihnemo, je zgolj verovanje (9). Ko govorimo o virusih, 
nam po navadi pokažejo bakteriofag, ki izgleda kot nekakšen super-pajek. 
Sodobni virusi naj bi bili okrogli, z bodicami, z receptorji na površini, 
ebola pa le vrvica. Seveda, klinična slika, ki ji lahko rečemo viroza obstaja, 
samo vzrok ni kratkoleteči virus, ki je preskočil iz druge živalske vrste 
(netopir, opica, prašič, ptič…) ali njegov nacionalni sev (španski, ruski, 
indijski, brazilski…). Zakaj ne zbolijo vsi v družini ali vsi v kolektivu? Če 
je virus biološki genski program, potem vedno naredi svoje delo, ne glede 
na vse ostalo.

Ko sem začel raziskovati drugačne poti ozdravitve, sem videl pravo zgo-
dovino in dinamiko poklica, ki sem si ga izbral. Raziskovanje me je pripel-
jalo do ugotovitve, da je alopatska medicina vojaško nadzorovana od vrha 
navzdol, tako, kot so nadzorovani bančništvo, nafta, žlahtne kovine… in 
svetovne inštitucije UN, WHO, WB… izgleda, da za vsem stojijo pomem-
bne družine, ki naj bi imele korenine do Rima in vse do Babilona.

Evidence-based-medicina je iluzija (10). Kriza v akademski medicini tra-
ja že vsaj 30 let. Medicinska znanstvena literatura je v bistvu reklamna 
brošura. Korporativna industrija sponzorira klinične raziskave. Večji del 
ne ustreza znanstvenim kriterijem, peer-review je nekvaliteten, oz. se nanj 
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ne moremo zanesti, skoraj vsi imajo že pogodbe z industrijo. Vse ustreza 
kriterijem prevare, kar priznavajo tudi uredniki revij (11). Študent bi na 
faksu za tako raziskavo padel na izpitu, profesorji pa s tem služijo (12). 
Vse to se dogaja za kulisami. Revije in društva so postali premočno odvis-
ni od denarja medicinske industrije. Regulatorji so ujetniki industrije, so 
njihove stranke.

Večina zdravnikov meni, da so smernice povzetek najboljših dosegljivih 
dokazov. To mi je postalo popolnoma jasno, ko sem videl smernice  
za CoViD-19. Vse izgleda kot vojaški zastraševalni marketing, ki je 
preoblečen v znanost. Socialni pritisk, da ne podvomiš v avtoriteto. Tak-
tika strahu, sramu, izločenosti iz skupine… s tem se vpliva na ljudi. Brez 
močne preventive in nasvetov za domačo oskrbo, brez okroglih miz in 
izmenjevanja mnenj (tudi drugačnih, tudi napačnih), novih spoznanj. To 
so vojaške taktike vplivanja na naše misli, enosmerno, uigrano poročilo.
Odločevalcem so ljudje z močjo povedali, kaj naj mislijo, glede na prido-
bljeno usmerjeno znanje in vrednote. Imajo kontrolo, nimajo pa nobene 
odgovornosti. To ni prava politika. Ali mogoče je? Zdaj imamo plansko 
ekonomijo in plansko politiko in videti je tudi plansko medicino.

Ugotovil sem tudi kako malo vem(o) o delovanju WHO. Vse kaže, da je 
vrhovni posrednik med medicino in farmacijo, ker postavlja standarde 
za zdravila in cepiva. Ko sem našel informacijo, da je stavba WHO zgra-
jena na zemljišču družine Rockefeller, se je sestavila slika zgodovine sodo-
bne medicine, ki je naredila farmacevtsko industrijo zelo dobičkonosno.  
Občudovanja vredno. Obvladajo.

Z ustanovitvijo WHO se Rockefellerjev monopol nad medicino želi 
razširiti na cel svet. Naravne pristope kot podpora k zdravljenju hočejo 
uničiti po celem svetu in jih nadomestiti s patentiranimi zdravili, za 
počasno in skozi zdravstveni sistem, drago smrt. In ena največjih poti do 
tega cilja so cepiva.

Logično nadaljevanje je bila zgodovina virologije z vsemi idejam, tudi 
vojaškimi, poskusi dokazovanja, kloniranja in mutiranja, ustanovitvijo 
virus cancer research network, retrovirologije in CRISPR/Cas9… Prav 
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tako sem pregledal večino odmevnih epidemij. Vse sodobne epidemije 
so osnovane na vladnih programih javnega zdravja. Na osnovi politične, 
črne, statične znanosti je tudi napisan ZNB. Razlika med prašičjo gripo iz 
l.2009 in CoViD-19 je samo test, ki večkrat pokaže pozitiven rezultat. A je 
ta škandal že pozabljen?

Virusi in cepiva imajo veliko skupnega, ne samo denar, glavne infor-
macije o tem zbira ameriški National Cancer Institute in CDC. NIH pa je 
središče unikatnega sodelovanja med akademijo, vlado in industrijo. Vse 
za napredek v biomedicinskih raziskavah. Akademsko znanje je strogo 
kontrolirano, pogojevano skozi plačilni sistem. V obdobju predsedovanja 
Nixona je postal Fort Detrick, kjer raziskujejo biološka orožja, sedež NCI.
Denar vrti svet, vsak četrti denar zamenja roke v ZDA in ko le-ta kihne, 
se prehladi cel svet. Veliko denarja gre za zdravje. V MKB bi morali uvesti 
odvisnost od denarja. To se je moralo zgoditi, ker smo izgubili stik z nar-
avo, s samim sabo in očitno stik med ljudmi. Z denarjem smo povezani 
med seboj, ne pa z naravo. Preveč slepo smo zaupali inštitucijam, da delu-
jejo nam v dobro. Za gripo nikoli nismo zaprli sveta. Zdaj smo zaprli svet 
in zaprli smo gripo. Verjetno do naslednje zime, ko jo bodo rabili (deus 
ex machina).

Koncentrirana moč velikih korporacij je največja grožnja za okolje in 
človeka, zlasti naftna, kemična industrija in zdaj informacijska tehnologi-
ja. Žal, z denarjem glasujemo za kleptokracijo korporacij in oligarhov, ki 
nam škodujejo in nas vodijo v vojne, apokalipso.

Vse vojne so vojne proti človeku in naši suverenosti. Vojne so narejene da 
trajajo, da zlomijo človeški duh, da nas lažje nadzorujejo in spreminjajo 
naš pogled na realnost. V vse vojne se investira naš denar, naš čas in naša 
življenja. Vojne so dobičkonosne za bankirje, (vojaške) industrialce in 
borzne špekulante. Je mir sploh možen? Vojne so, po njihovem, potrebne 
za ekonomski, politični in socialni napredek, za ohranjanje socialnih pro-
gramov, kot jih poznamo danes. Si mir politiki sploh želijo? 
Največja grožnja temu je, po njihovem, naraščanje števila Zemljanov, ker 
se samo reproduciramo in jim odžiramo hrano ter s tem onesnažujemo 
planet.
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Kako pa vzdrževati vojno v času miru? Odločevalci iščejo dovolj dobro, 
politično močno nadomestilo za vojno. Tako nadomestilo za vojno, ki bi 
ga čutili vsi zemljani, tako, ki ne uničuje stavb in infrastrukture (ker je 
obnova draga) ter hkrati ohranja zdajšnje socialne programe. S tem bi se 
pokazala potreba po reorganizaciji družbe in bi se z lahkoto sprejela večja 
politična moč. Medijska grožnja z nikoli videnim virusom, ki bi mu sledi-
la posebna oblika kontrole življenja, ustreza njihovim željam. Globalni 
problem, globalna rešitev, globalna vlada. To je vojna proti bioterorizmu. 
Poškodovanje genov je tudi ena izmed njihovih rešitev (mogoče so to nar-
edili pred tisočletji z genom za vitamin C). Politična, mrtva znanost živ 
organizem vidi kot stroj, ki mu je potrebno občasno zamenjati kakšen del. 
Tako razmišljanje vodi do zlitja biološkega telesa in umetne inteligence.

Visoki predstavniki globalne industrije mislijo, da je to dobro nadomes-
tilo za vojno in lahko vpliva na kontrolo naraščanja števila prebivalcev. V 
taki vojni gre denar in energija v policijsko državo, za fizični nadzor nad 
prebivalstvom. Zato bi potrebovali posebno mednarodno, nadnarodno 
policijo, ki bi bila povsod prisotna. To omogoča vojna proti terorizmu, 
ki se je začela 11.9.. Do tu smo se vedno hvalili z varovanjem svoboščin, 
človekovih pravic in prisegali na mednarodno pravo. S pojasnilom, da  je 
treba poskrbeti za varnost, so nam pravice hitro odrinili stran.

Ideja, da bi uporabili bolezen kot orožje, je že stara. Nov korak je naredila 
z Japonskim bataljonom 731 v 30ih in 40ih letih prejšnjega stoletja. Ko so 
to izvedeli ostali, nobena velesila ni hotela zaostajati. Z operacijo Paper-
clip so v ZDA ob koncu 2. svetovne vojne pripeljali vodilne nemške znan-
stvenike, med drugim, iz sovjetske okupacijske cone, tudi glavnega Hitler-
jevega stratega za biološko vojskovanje Ericha Trauba. Virusi so postali 
novo orožje, kjer lahko obtožimo naravo in skrijemo prave napadalce.

Po Rockefellerjevem znanju dr.Fauci (CDC) pravi, da je največji bioteror-
ist narava z letnimi in izrednimi gripami. Narava zelo ogroža človeško civ-
ilizacijo, zato je potrebno plasirati denar že prej, da se takrat lahko prim-
erno in najboljše odzovemo. Nikoli ne moremo izmeriti kako velika bo 
ta naravna nevarnost. L.2005 države podpišejo bianco pogodbe z WHO.
Pri virusih je zelo pomemben psihološki učinek strahu, s pomočjo katere-
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ga lahko bioteroristi sprožijo masoven preplah in družbene nemire. Sko-
zi zgodovino in medicino smo naučeni da so virusi sovražniki posebne 
vrste. Na podlagi črne znanosti nas učijo, da so virusi in retrovirusi po 
naravi kužni in smrtonosni in da je narava največji bioterorist. Ta misel, 
strah pred nevidnim sovražnikom, prikrije pravi vzrok za veliko zdravs-
tvenih težav, ki si jih naredimo ljudje sami v prvi vrsti z uživanjem ne-
primerne hrane in pijače, gledanjem v zaslon nemoralnimi dejanji na 
različne načine, nepredelanimi travmami, toksičnimi čustvi…. Ta ideja 
nam da tudi lažno upanje, da je farmacija s strupenimi pripravki naša 
edina odrešitev.

Če se uporabi strah kot vodilo kampanje, je rezultat, da ljudje nehamo 
misliti. Kakšen je vpliv strahu, čustvene zastrupitve, ko zaslišimo besedo 
virus. Govori se, da je strah naš največji sovražnik, najbolj smrtonosna 
bolezen, avtosugestivna bolezen, vudu smrt. Kriminalna združba okrog 
dr. Faucija deluje na medicinski in znanstveni Poncijevi shemi, na vseh 
nivojih: etiološkem, virološkem, epidemiološkem, terapevtskem, javno-
zdravstvenem. S cenzuro drugače mislečih. Strah uporabljajo prodajalci, 
človekoljubi uporabljamo spodbudo.

Želja, da se kontrolira in usmerja družbo, se najprej pojavi pri vladajočem 
razredu (fašizem, nacizem, tehnokracija, surveliance kapitalizem), ki je 
lačen moči. Naslednji njihov korak je, da podložnikom vcepijo svoje il-
uzije skozi množično psihozo. Temu lahko rečemo prava okužba, okužba 
uma z medijskim virusom. Vse to samo s »testom«, s PCR metodo, ki je 
namenjena raziskovanju in ne diagnostiki. (Moja vzvratna analiza: če smo 
vsi pri 60 obratih pozitivni, imamo zdravi 1 virusni košček, utrujeni 4 
koščke, prehlajeni 6 koščkov in oboleli 20 koščkov virusa, potem iščemo 
sami sebe.)

Največja nevarnost je čustvena in mentalna grožnja, stanje duha. Glavni 
mediji to najbolje obvladajo, to je njihov namen, njihova igra… strašenje 
ljudi. Kot vidimo, lahko inscenirajo epidemijo epskih razsežnosti. V roka-
vu pa imajo samo slepo, prazno verovanje v strah pred virusi in njihovimi 
patetičnimi sevi. Mediji in Hollywood so močnejši, kot vzgoja staršev.
Psihološko vojskovanje, ideološka goljufija, spremeni dojemanje real-
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nosti, do take mere, da kljub obilici informacij, nihče ne more priti do 
smiselnega zaključka, da mora braniti sebe, svojo družino, svojo skupnost 
ali svojo državo.

Vse je moralo izgledati kot izredno stanje, vse samo da se cepimo. Ljudi 
postane strah in pojavijo se samouresničitvene prerokbe. Istočasno pa 
živimo v epidemijah različnih bolezni in raka. Epidemije lakote in spla-
vov pa niti ne omenjajo. Namen medijev je, da nas naredijo bolne skozi 
umetnost sugestije in ustvarjanje klime konstantnega strahu.

Mediji bi morali zbirati podatke in jih posredovati javnosti, da se obli-
kuje javno mnenje, zato se ve, da mediji sodelujejo s tistimi, ki forsirajo 
cepljenje.

Nanotehnologijo, magnetizem in sintezno mikrobiologijo sponzorira tudi 
vojska v obliki biološkega vojskovanja v notranjosti našega telesa. Biološki, 
kemični strupi, gensko spremenjeni mikroorganizmi, elektro-magnetno 
valovanje so prinesli revolucijo v sodobnem vojskovanju – C2W, kar pa ne 
ustreza človekovim pravicam in vrednotami družbe. Sužnji v zgodovini so 
bili samo fizično pod jarmom, zato je današnje cepivo lahko vstopna točka 
v transhumanizem.. S tehnologijo bi/so razvili načine za kontrolo človeka 
na molekularnem nivoju, na čustvenem smo nerazviti in mentalnem smo 
žal indoktrinirani. Genski program, koda, tako imenovani Wuhanski S 
protein, je lahko tudi biološko orožje, orožje za množično uničevanje. To 
delamo prvič, eksperiment v živo, vse samo predvidevamo. Vse to zagoto-
vo počasi naredi ljudi bolne. Da podrejeni ostanemo podrejeni, moramo 
biti oslabljeni.

Zakaj bi bogati hoteli zastrupiti človeštvo?

Tako pridemo do ideologije, evgenike (genetics is the new eugenics). Ali 
lahko tehnološki napredek pomaga pri zmanjšanju števila prebivalcev? 
Molekularna biologija, human genome project in genski inženiring so 
lahko del evgenike. Evgenična kibernetska genetska populacijska kontrola 
z rahlo drugačno, moderno obliko suženjstva, kjer mi postanemo mobilni 
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telefoni, njihovi mobilni telefoni, kjer oni pritiskajo na tipke, na nas. Na-
dzor nad posameznikom do točke, da bo naredil stvar proti svoji volji in 
proti samoohranitvenem nagonu. Vsako vladno laž bomo morali imeli za 
resnico. Tudi da SARS-CoV-2 povzroča CoViD-19 (13).

Zdaj se moramo vprašati, kaj pomeni biti človek in kaj je življenje. Lahko 
smo živi, ampak, ali bomo tudi del življenja? Besede so močne, ne more-
mo se s tem igrati in misliti, da je to ok.

Kapitalistični filantrop (14), Bill Gates, iz družine evgenikov, je postal 
znan in premožen kot posrednik med človekom in računalnikom, vmes 
je postavil okna. V enem izmed oken nam je pokazal tudi poskoke smrti v 
prejšnjem stoletju (15). Z donacijami je dobil sedež v WHO kot ga imajo 
države.

R. Gallo je najbolj znan uslužbenec NCI, ki ga je predsednik Clinton 
oprostil obtožb o znanstveni prevari. Gallo je bil v preiskavi za štiri znan-
stvena zavajanja in prevare. Njegov izum HIV ni bil nikoli znanstveno 
predstavljen. Ali je specialni sintetični onkovirus, ki povzroča AIDS, prvi 
sodobni preizkus rekombinantne genetike s cepivom iz konca 70-ih, ki 
naj bi oslabil ti. imunski sistem in povzročal raka? Že pred 50-imi leti 
so imeli idejo izdelati sintetično biološko stvar, ki bi uničila oz. oslabila 
naravno imunost. Izgleda, da denar, ki je namenjen za iskanje vzroka, da 
virus povzroča raka, v resnici gre za ustvarjanje virusa, ki bi povzročal 
raka. Le kaj delajo v laboratorijih BioSafety level 4 (p4)? Velik napredek v 
biotehnologiji v drugi polovici 20.stoletja odpira možnost, da človek ust-
vari virusno epidemijo za samo eno živalsko vrsto. In izvor epidemije ne 
bo izsledljiv. Lahko, da je sintetični virus samo v cepivih, ki pa so, seveda, 
varna in učinkovita.
Ob vsem tem, mi je bilo jasno, da živimo v svetu prevar, da so naši možgani 
izprani in programirani na njim všečen način. Kontrola medijev je danes 
očitna. Ko laži začenjajo izgubljati moč, nastopi cenzura. Cenzura je 
pokazatelj, da se demokracija spreminja v tiranijo. Znanstveniki razisku-
jejo po željah plačnika, zato tudi zdravniki ne vemo, kako telo zares de-
luje. Možgani so bolj skrivnostni od vesolja, velika večina bolezni naj bi 
se začela v črevesju. Zobje so na začetku prebavne poti, pa ne vemo kaj 
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točno povzroča zobno in obzobno gnilobo (karies in parodontozo). Me-
dicina je bolj umetnost (simptomi, zdravnik) kot znanost (vzrok, doktor). 
Biologija ni eksaktna znanost in dvomim, da kdaj bo. Nekateri izbranci pa 
celo vedo, kdaj bo naslednji val pandemije. Živimo v temačnem obdobju 
znanosti, ki nas drži stran od narave, da se bojimo narave, da ne poznamo 
naših naravnih procesov v telesu. Ljudem se pa še sanja ne, kaj vse se 
skriva za poslovnimi skrivnostmi, mogoče tudi tveganje za človeštvo.

Težko bi rekel, da je vse zaradi tega, ker je predsednik Trump znižal sred-
stva za biomedicinske raziskave za cca.10%, ker so prvi poskusi patenti-
ranja okrog virusa korone stari že skoraj 20 let.

Ta epidemija je epidemija našega človeškega uma, ki se je razširila po 
celem svetu. To je najbolj nevarno, ker vodi v množično hipnozo, ki postaja 
norma v današnji družbi. Na podlagi zgodovinskih in kulturnih izkušenj. 
Preganjali smo čarovnice, nekje so izvajali genocide, zdaj se pa dogaja to-
talitarno uničenje uma in vzpostavljanje centralne oblike vladanja tistih 
pri koritu. In vladarji in podložniki smo podvrženi bolezni človeškega 
uma. Vladarji dobijo status super-športnika ali božanstva, podložniki 
pa slepo, otroško sledimo njihovim iluzijam. Zdrav um se je spremenil 
v bolnega. Samo prestrašen um verjame in slepo sledi navodilom, maske 
so zunanji pokazatelj tega. Brezizrazno razčlovečenje. Maske niso pot do 
rešitve, ampak vidno ohranjajo stanje strahu, so del problema. Vladarji 
mislijo, da imajo vso znanje in ga preko politikov in birokratov posredu-
jejo podložnikom. Tako nadzorujejo družbo iz vrha navzdol.

Virus strahu nas je okužil in ubil človeški um. S poplavo prirejenih, lažnih, 
tudi nasprotujočih informacij in z obdobji miru, ki jim sledi vedno hujši 
naval strahu, se to z lahkoto nadaljuje, ker smo ljudje prestrašeni še iz 
prejšnjega vala. Morala pada in psihološka kampanja je lahko močnejša. 
Vladarji zato lahko posredujejo polresnice in laži, da so ljudje še bolj zme-
deni. Maske so obvezne, a vodilne vidimo tudi brez njih. Nenehno po-
navljanje laži ima močnejši učinek kot logika in razum. Dokler iščemo 
resnico za prvo laž, nam servirajo že novo laž. Kognitivna disonanca 
na visokih obratih. Ko se srečata razum in čustva, čustva skoraj vedno 
zmagajo. Nikoli v zgodovini se to ni zgodilo, tudi ni bilo možno; časopis, 



172

radio, tv, zdaj internet in socialna omrežja, povsod cenzura. Z lahkoto 
neprestano bombardirajo prestrašenega človeka, ki se jim podredi. Zaslon 
nam ponuja odgovore. Ujeli smo se v njihove posebne mreže, internet, 
medmrežje Izolirani, prestrašeni, brezupni se z lahkoto podrejajo in se 
priučijo novih navad, kar je v tej situaciji slabo. Kaos v glavi in kaos ok-
rog, želijo si le vrnitev v bolj strukturiran svet. Vse to pa ima svojo ceno. 
Odpovedati se je potrebno svobodi in prepustiti kontrolo nad življenjem 
vladajoči eliti.

Človeštvo se ne zna več ustaviti in razmisliti. Socialna distanca in izolacija 
nam onemogočata videti primer dobrega obnašanja. Samo tako bomo 
mi, tisti, ki vidimo skozi propagando, pomagali drugim. Zdravi ljudje, ki 
razmišljajo, so največja grožnja vladajočim elitam.

Tehnološko zelo napredujemo, a zdravje in kvaliteta življenja, zdaj tudi 
z ustavo zagotovljene pravice, upadajo. Ali nam vlada, inštitucije in av-
toritete povejo dovolj resnice, da lahko sprejmemo informirano odločitev 
za svoje zdravje in varnost? Brez ustreznih in iskrenih podatkov, naše 
odločitve lahko ubijejo nas in naše najbližje. Tukaj posredujem drugačne 
podatke za bolj uravnoteženo razmišljanje, da bomo sprejemali boljše 
odločitve, ki bodo lahko tudi reševale življenja. Da ni vse podrejeno 
zaslužku in vojaški moči. Nočem, da bi bila medicina vir težav, ampak 
hočem, da bi bila del rešitve.

Zdaj lahko vidimo, da prav bioteroristi uporabljajo propagando, za lažje 
programiranje. Kaj če se za vsemi temi sporočili zares skriva genocid? 
Iatrogeni homocid?

Od 14dni za izravnavo krivulje, nas je nošenje mask pripeljalo do ce-
pljenja z nepreizkušenim, eksperimentalnim cepivom, kjer zdaj cepimo 
že otroke. Otroci ga ne potrebujejo, zato ni nikakršne znanstvene razlage. 
Zelo neodgovorno, že tako so utrpeli nepopravljivo škodo. Otroci se 
»prostovoljno«, nesebično cepijo, da zaščitijo že »zaščitene« starejše? Tu 
moramo potegniti debelo rdečo črto, da se upremo tej tiraniji. Cepljenje 
je legaliziran napad, pa pravimo, da smo civilizirani.
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Če so moje povezave prave, so cepiva, ki jih dajemo večinoma najmlajšim, 
ki naj bi uničila infekcijske bolezni, največje prekletstvo za človeka. Ce-
pljenje, ko starši izročijo otroka na oltar zdravstvenega sistema, vidim kot 
nekoč žrtvovanje otrok za dobro letino, za skupno dobro… S cepivi se 
nad otroci delajo medicinski eksperimenti, podatki se prirejajo, skrivajo, 
dokazane so znanstvene prevare; ljudje pa ne vedo veliko o tem.

Naučeni smo samo o lepi strani cepiv, zelo humanitarno. Povsod nam ra-
zlagajo, da je cepljenje najbolj učinkovit in najbolj uspešen ukrep mod-
erne medicine proti boleznim. Če verjamemo, da so cepiva varna in 
učinkovita, ne posumimo, da so lahko vzrok za težave, veliko težav. Vse 
izgleda, da gre samo za denar in predpise, ne pa za dobrobit človeka. Glav-
ni namen cele pandemije, od samega začetka, je cepljenje. Vse poti vodijo 
do cepljenja, obveznega cepljenja. Igla v vsakem ramenu, brez izjem. Tudi 
v prebolevnikih. Nekaj zelo pomembnega mora biti v cepivu. A so cepiva 
namenjena označevanju ljudi?

Jaz sem bil prepričan, da imamo varna in učinkovita cepiva in da za tem, 
kar avtoritete govorijo stoji prava, biološka, naravna znanost, da nadzorni 
organi niso podkupljivi. Pa je to res, žal, samo teorija? Do nekaj let nazaj, 
sem bil tudi sam pro-vaxxer, nimam od vedno to stališče. Tudi sam sem 
bil cepljen kot otrok, kot študent MF in potem kot delavec v zdravstvu. Po 
tej poti sem peljal tudi ženo in hčerki. Ker kar nekaj stvari ni imelo smisla, 
me je to poslalo k dodatni medicinski literaturi, zgodovini in kaj o tej temi 
povedo tudi drugi zdravniki.

Zdaj ni cepiva, ki bi ga prejel, ker sem pripravljen sprejeti tveganje z okužbo. 
Ker vem kako obdržati sebe zdravega, tudi če se srečam z boleznimi iz 
prve skupine nalezljivih bolezni. Ni me strah, da bom umrl od okužbe, 
ker okužb ni. Mi zobozdravniki to lahko vidimo ob svojem delu, kjer je 
aerosol, slina in kri večkrat na dan čisto zraven nas. Tudi starejši kolegi 
nam niso nikoli (do marca 2020) svetovali, da v sezoni gripe zapiramo 
ordinacije. Nikoli ne veš, kdaj pride na obisk asimptomatski prenašalec. 
Vidimo pa, da naši domači ne zbolijo. In ni lokalnih izbruhov obkužb.
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Slabi izgovor je, da si ne vzameš časa, da raziščeš zadevo in vse odločitve 
prepuščaš strokovnemu mnenju avtoritete. Tukaj ne pravim, da so 
zdravniki slabi ljudje ali celo zlobni, mogoče so samo preobremenjeni in 
preutrujeni, da bi se informirali.

Zdaj vidim, da je s cepivi veliko težav. Kar jaz prebiram, vidim, da so velike 
luknje v teoriji in praksi cepiv. Znanost ni najbolj jasna. Ni dolgoročnih 
dvojno slepih študij med cepljenimi in necepljenimi. Po l.1986 pa so jih 
naredili za zelo dobičkonosne in ne trudijo se za varnost. Razlika je ogrom-
na med pravo znanostjo in tistim, kar trdijo inštitucije za javno zdravje. 
Teste in epidemiološke študije izvajajo proizvajalci, vse je zastavljeno tako, 
da uspe (tudi ta, aktualni eksperiment), centri za nadzor bolezni jih ob-
javljajo in so s tem del te industrije. Več zdravil in cepiv, ko dajemo, bolj je 
bolno človeštvo. V cepivih ni snovi, ki bi jo potreboval človek.

Lahko, da so vse te vojne ekonomsko-politični trik in uporabljajo 
množične medije za prevaro. Kdo hoče vojno? Vsaka vojna je na začetku 
državljanska vojna. Maskarji in cepljeni proti nam, zdravjebrancem, vse 
povsod? Če je 1. svetovno vojno zaznamovalo C kemično orožje, 2. svetov-
no vojno je končalo A atomsko orožje, a smo zdaj z B biološkim orožjem 
pred 3.svetovno vojno? V vojni smo že 16mesecev, ampak še vedno veliko 
ljudi verjame, da je vse to zaradi virusa.

Zdaj lahko vidimo veliko ljudi v spiritualnem konfliktu, vedo, da nekaj ni v 
redu. Ampak edina veščina, ki so se jo naučili, je da se morajo strinjati, ugajati 
drugim in slediti množici. Nimajo izkušnje narediti nekaj kar je prav, še pose-
bej, če jim to lahko škodi. Ko jih srečam, vidim, da v njihovih očeh ne gori 
ogenj, da nimajo duše. Oni to vedo in jaz to vem. Mogočni človek, ki je rojen 
za ta svet, opremljen in poklican za življenje, je postal prestrašen jagenjček.
Spiritualnost so nam vzeli že dolgo nazaj, potem so nam vzeli medije, 
banke, pa medicino, potem zgodovino in znanost, zdaj nam pa hočejo 
vzeti človekove pravice. Kmalu pa še svobodno voljo.

»Narod, ki postavi varnost pred svobodo, 
ni vreden ne varnosti ne svobode.« 

(Benjamin Franklin)
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Države morajo poskrbeti za zdravje svojih državljanov, a ne tako, da nam 
s tem vzamejo svobodo.

A smo mi, ljudje, virus ali rak na tem planetu?

Kot vrsta smo dovolj pametni, da lahko popravljamo napake. Ampak 
so tudi ljudje, ki nočejo, da mi to vemo. Zato zdravniki ne smemo ve-
deti pravega vzroka, še manj ljudje. Ljudje smo problem in ljudje imamo 
rešitev. Čakamo sami sebe. Čas je, da se zbudimo v realnost.

Sem za svobodno odločanje, svobodno odločanje tudi za medicinske 
posege. Podpiram, s težkim srcem seveda, tudi pravico do samopoškodbe.
Če bi kdo hotel moj nasvet, bi mu rekel, naj se ne cepi, ne glede na leta, ker 
so cepiva nepotrebna, nevarna in da obstajajo boljši načini obvladovanja 
mogoče nevarnosti. Stranski učinki so lahko hujši in dolgotrajnejši, kot 
bolezen sama. Vsak, ki še verjame v cepiva, naj se cepi. Ampak, naj si 
dobro prebere priložene papirje, poznati mora bolezen, razumeti koristi 
in tveganja, učinkovitost in stranske učinke, poslušati bi moral pro in con-
tra in se sam odločiti. Z slepim verovanjem ohranjamo več kot 200letno 
tradicijo cepljenja in škodujemo ljudem zaradi ignorance.

Starši, če otrok dobi kakršno koli reakcijo po cepljenju (lahko tudi umre), je 
odgovornost vaša, ne od proizvajalca, ne od vlade, ne od družbe, samo vaša. 
Zato se obnašajte kot starši.

Zelo »bolana« logika je, da se cepimo (beri… sami okužimo), sicer nas bo 
okužil virus. Predvsem pa, ne delajmo škode, ker odcepiti se ne da.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča inštitucije za katero dela.
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KDO MI IZDA VELJAVNO POTRDILO, DA SEM ZDRAV?

Anton Komat

Ovce se najbolj bojijo volka, na koncu pa jih požre pastir. 

Farmacija kuje dobičke na bolnih ljudeh. Če jih je premalo, si izmisli nove 
bolezni. Ker le bolan človek nosi dobiček, je njen cilj reprodukcija bolezni ne 
pa produkcija zdravja. Zdrav človek je za farmacijo človek, ki ga ni, po naše 
nebodigatreba. To smo mi, ki smo zdravi in mi zdravi se moramo v imenu 
preživetja človeštva samoorganizirati, da se izoliramo od ponorelega bol-
nega sveta, ki so ga privatizirali psihopati. Ta zločinska svojat izvaja svoje 
evgenične norosti skozi depopulacijo človeštva.
In z uvajanjem transhumanističnih blodenj.    

Zdravim je prepovedan vstop v gostilne, v turistične objekte, na kulturne 
prireditve in ogled športnih dogodkov, prepovedano jim je prečkati meje 
med državami EU. To je korona nacizem v kristalinični formi. Tega, da bo 
vodstvo EU postalo marionetna strahovlada globalističnih psihopatov, si 
pred letom dni ne bi predstavljal niti v najhujših nočnih morah. Si bolnik, 
dokler ne dokažeš, da si zdrav, je popolna analogija stalinističnemu pra-
vosodju - kriv si, dokler ne dokažeš, da si nedolžen. Kot v stalinizmu se 
začenjajo montirani procesi celo proti dijakom. Običajno dijake kaznujejo 
zaradi »špricanja« šole, pri nas pa so kazensko ovadeni, ker želijo k pouku. 

Toda norosti še ni konec. Uvaja se cepilni apartheid, ki temelji na »ze-
lenem« potnem listu. Zeleno potrdilo je analog židovski rumeni zvezdi 
med 2. sv. vojno. Bodite pozorni, ni »cepilni« pač pa »zeleni« potni list. 
Zakaj neki? 
Na njem bo po kitajskem vzoru prostor za vse osebne podatke nosilca, od 
političnih prepričanj, vedenjskih vzorcev in nabora prijateljev ter oseb, s ka-
terimi se druži, do virov njegovih informacij in internetnih vsebin, načina 
prehranjevanja in sestave nakupov do potovanj, kam, kdaj in s kom, in seveda 
do ogljikovega odtisa. Čeprav so si zamislili »zeleni potni list« kot vstopnico za 
digitalno suženjstvo, bo ustvaril množico modernih izobčencev, ki začenjajo 
misliti – in milijon, ki misli je precej bolj nevaren kot milijarda, ki ne misli. 
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  Ali ste opazili, kako se prebuja klima histerija, ki je nenavadno blizu 
korona histeriji? Nič čudnega, zadaj so isti botri. Scenarij tega botrstva 
je nastajal dolga leta v tajnih krožkih globalistične milijarderske drhali, 
ki paradira vsako leto na WEF v Davosu in si je v ta namen privatizira-
la WHO. Prvotno je bila plandemija planirana za leto 2050, potem pre-
maknjena v leto 2030, ker pa so jo hoteli osebno doživeti, so njen začetek 
prestavili na leto 2020. Že sama razglasitev pandemije je bila obremen-
jena s sumom prevare, samo vsiljevanje ukrepov s strani WHO in WEF 
pa je dokazovalo, da gre za »planirano« pandemijo, ki so jo kritiki hitro 
krstili z imenom plandemija. Zbral sem nekaj najbolj očitnih razlik med 
pojavnostjo obeh pojmov:

PANDEMIJA                                                                          
-vsak pozna resno bolne in umrle znotraj družine in lokalne skupnosti;                                                          

-bolnice so prepolne in zdravstveni sistem je preobremenjen;                                                                   
-veliko število mrtvih;                                                        

-politiki in zdravniki se trudijo pomiriti ljudi;                
-ljudem se sporočajo dejstva;                                         

-epidemija ni posel za bogatenje;                                 
-vsi težijo k čim hitrejšemu koncu;                               

-ljudje prostovoljno storijo vse, da preživijo;               
-ljudje doživljajo humanitarno katastrofo,                   

-zdravniki so vsem rešitelji življenj;                                

PLANDEMIJA
 -primeri so predstavljeni in »prešteti« le v medijih;

 -držijo se prazne postelje, sistem služi velike denarje na rahlo obolelih;
 -nespremenjena stopnja smrtnosti glede na prejšnja leta;

-politiki in zdravniki nenehno strašijo ljudi;
-vladajo enoumje, laži in brutalna cenzura;
-ustvarjajo se orjaški profiti med izbranimi;

-zavlačevanje in nenehno spreminjanje ukrepov:
-ljudje se bolj bojijo kaznovanja kot virusa;

-ljudje trpijo zaradi strahovlade politike in terorja policije, 
ljudje se bojijo zdravnikov;
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Na osnovi česa so sprejeti vsi ukrepi, kje so analize, kje so soglasja zna-
nosti, kdo so znanstveniki, ki se strinjajo? Tudi »strokovnjaki «, ki so ho-
teli Galilea sežgati na grmadi, so se strinjali, tako kot tisti, ki so sežgali 
Giordana Bruna. Strinjali so se tudi inkvizitorji, ki so več kot milijon žensk 
»čarovnic« obsodili na grozovito smrt na grmadi. Govorim o znanosti ne 
o nekih »strokovnih svetovalnih skupinah«, ki jih imenuje politika, v kat-
erih sedijo zdravniki - »politkomisarji politike«. 

Biologija je temeljna znanost medicine, zdravniki pa v večini niso znan-
stveniki. Kot študente medicine so jih pitali z množico podatkov o anato-
miji, histologiji, citologiji, fiziologiji, biokemiji in drugih znanostih, vendar 
zaradi kupa informacij, ki se jih napiflaš za izpit, še ne postaneš znan-
stvenik. Znanstvenik je nekdo, ki v nenehnem dvomu ustvarja hipoteze, 
ki jih je mogoče ovreči in zbira podatke v okviru dobro zasnovanih eks-
perimentov. Povprečen bralec medicinske revije ne prebere originalnih 
člankov, ampak le preleti povzetke. Ker večina zdravnikov ni bila usposo-
bljena za celovito branje, v dobri veri sprejemajo presoje uredniške ekipe 
in njenih strokovnih preglednikov, v najslabšem primeru pa podležejo 
nagovarjanju trgovskih potnikov farmacevtskih korporacij. Zdravniki v 
večini primerov torej niso znanstveniki. Morda zato glede Covida večina 
zdravnikov govori in deluje proti dosežkom znanosti. 

Toda znanost je dokazala, da nas maske ščitijo 
pred virusi kot ograja pred komarji. 

Znanost je dokazala, da so pozitivni testi PCR v 80 % do 90 % lažni. 

Znanost je dokazala, da se naravna imunost doseže s prebolevnostjo 
in traja vsaj 20 let, ne pa zgolj s cepljenjem, kot trobi WHO. 

Znanost je dokazala, da ne obstoji asimptomatski status »okuženih«. 

Znanost je dokazala, da je le 6 % od vseh 
»uradno umrlih zaradi korone«, 
dejansko umrlo zaradi korone. 
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Znanost je dokazala, da »cepivo« Pfizerja ni cepivo, 
ampak genska modifikacija človeka. 

Torej se vsak »cepljeni« spremeni v GSO. Ali bodo »cepljene« osebe pri-
vatizirali po zakonu o intelektualni lastnini (IPR – Intelectual Property 
Rights)), tako kot vse do sedaj kreirane GSO med rastlinami in živalmi? 
Gremo naprej! 

Znanost je dokazala, da jih je več umrlo zaradi 
opuščanja zdravniške pomoči kot zaradi Covida. 

Znanost je dokazala, da jih je več umrlo zaradi 
posledic cepljenja kot zaradi Covida. 

Znanost je dokazala, da se skupna umrljivost 
od leta 2017 (število umrlih 20.509) 
do leta 2020 (število umrlih 20.588) 

tudi v Sloveniji praktično ni spremenila. 

 Začelo se je že s ponarodelim štirinajstdnevnim zaprtjem, ki je bilo 
uvedeno »samo zato, da ne bi bolnice zaradi pritiska bolnikov »počile 
po šivih«. »Izmučeni zdravniki« so dobili podkupnino v obliki podvo-
jene plače, da so bolj »sproščeno« pomagali oblasti pri manipulacijah s 
številkami »okuženih« in mrtvih zaradi Covida. 

Številke so šle gor in dol, prihajali so novi valovi in se pojavljali novi sevi 
virusa, vse v skladu z navodili, ki so prihajala iz tujine. Vse je bilo sinhro-
nizirano, sestanku ministrov za zdravje držav EU v jeseni 2020 je takoj 
sledil drugi val, naslednjem pomladnem sestanku tretji val in tako nap-
rej. Sedaj se dogaja cepilna histerija, ki nam v telo vbrizgava poslovno 
skrivnost korporacij. Te pa imajo tako odškodninsko kot kazensko im-
uniteto. Ali ni čudno, da ob vreščanju ukaza: »Zaupajte znanosti!«, ista 
»znanost« ne zaupa lastnemu izdelku? Če bi, potem bi prevzela polno 
odgovornost za posledice. 



181

Vsiljeno cepljenje ne vbrizguje zdravja ljudem, ampak injicira imunost 
tiranskim režimom. Ker pa cepljenje ne poteka po načrtih, so uvedli 
»zeleni« potni list. Ta naj bi bil začasen, kot naj bi bilo »začasno« cepljen-
je. Toda EU komisija je s Pfizerjem podpisala dobavo 1,8 milijarde enot 
cepiva do leta 2023 – 1,8 milijarde enot za 500 milijonov Evropejcev ob 
tem, da že imamo plačanih 600 milijonov enot! Oho, ali je to vračanje na 
običajen način življenja? Ni šans, za porabo te gromozanske količine cepi-
va bo potrebnih mnogo valov, razpenjeni ocean, pravi cunami Covidov. 

Omenil sem korporacijo Pfizer, ki je na dirki proti etičnemu dnu nedvom-
na zmagovalka. Ko se je leta 2000 upokojil njen izvršni direktor, si je kupil 
gromozansko jahto. Ker pa je ni imel kje parkirati, si je mimogrede revež 
kupil še marino. Kje pa so ob tem zdravniki? Farmacevtske korporacije jih 
dobro plačujejo, toda sami se ne zavedajo, kako zlorabljeni so. Obenem 
so presenetljivo naivni, ker verjamejo v informacije, ki jim jih servirajo 
proizvajalci zdravil in cepiv, saj te v resnici prodajajo laži o zdravilih. Te 
laži pogosto podpirajo znanstveni ponaredki, uradno jim pravijo »razisk-
ovalna poročila«, ki so na nivoju reklamnih oglasov, torej brez znanstvene 
vrednosti. Na ta način se je znanost utopila v marketingu farmacevtskih 
korporacij. Poraja se tragična ugotovitev, da brez možnosti odprte raz-
prave znanost neha obstajati. Cenzura je umor znanosti! Znanost umira, 
vendar njeni morilci kričijo svoj alibi: »Verjemite znanosti!« 

 Celotna družba je pahnjena v temačni srednji vek, kjer obstoji le ena vera, 
enoumje, ki vodi v brezumje. Vse dvomljivce pa je treba sežgati na gr-
madi. Sodobne grmade so malce bolj sofisticirane, kajti zanje rabelj od 
sorodnikov žrtve ne zahteva petih kubičnih metrov suhih drv. Sedanje 
grmade pomenijo konec kariere, kronično brezposelnost, morda čudno 
prometno nesrečo, nenaden zdrs v prepad ali samomor z dvema streloma 
v glavo. Oblasti imajo sedaj na globalni ravni novo čudežno znanost – 
medicino, ki pozna le še eno obolenje Covid. Medicinska stroka je pokle-
knila pred svojim mamonom v napuhu večvrednosti, ne da bi se zavedala, 
da je bila ob tem posiljena kot zadnja pocestnica in da bo na koncu tudi 
ona žrtvovana na oltarju malikovalcev transhumanizma. Ali se ljudje 
zdravstva sploh zavedajo, da so jim politiki ukradli medicino in poteptali 
vsa načela medicinske etike. 
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In ne samo, da je večina zdravstvenih delavcev pristala na to kolosalno 
ponižanje, dopustili so, da je zdravstvo postalo poleg policije represivni 
organ.     

Korporacije poskrbe, da njihovi odlično plačani specialisti postanejo 
vladni svetovalci. Na celotno javno mnenje in na vse ukrepe strahovlade 
oblasti sedaj vpliva majhna skupina »strokovnjakov« z jasno izraženimi 
interesi svojih mecenov. Hkrati pa vse, kar je nezakonito korak za korakom 
postaja zakonito. Delujejo pa tudi na drugi strani. Plačanci farmacevtskih 
korporacij se kot vohuni prikrijejo med občinstvo na predavanjih »sum-
ljivih« ali odkrito »sovražnih« predavateljev in potem poročajo naročniku, 
podobno kot v diktaturah informatorji poročajo oblastem o delovanju 
»sovražnikov« države. Ekipe odvetnikov potem proučijo »grehe« preda-
vatelja in vložijo tožbe z edinim ciljem, da »grešnik« bankrotira. Nekje 
vmes med oblastjo in njenimi nasprotniki pa je uboga javnost. 

Farmacevtske korporacije na javnost gledajo kot na histerično iracionalno 
sodrgo, ki ji je treba na vse načine onemogočiti kakršenkoli vpliv. Prav 
zato je tudi javni interes v javnem zdravstvu mrtev, enostavno ga ni, ker je 
uničen. Tako kot bi rekel zdravnik bolniku: 
»Nisem povsem prepričan, da vas bo zdravilo ubilo, zato ga kar vzemite!« 

Mimogrede še eno aktualno vprašanje za zdravnike: 
»Ali bo kriteriji za umrljivost po cepljenju enak kot pri okužbi? Torej, če se 
vsaka smrt 28 dni po pozitivnem testu pripiše Covidu (četudi vas pokonča 
sibirski tiger, umrete zaradi ugriza kobre ali se vam ne odpre padalo), ali 
se bo tudi vsaka smrt do 28 dni po cepljenju avtomatično pripisala smrti 
zaradi stranskih učinkov cepiva?« 

Odgovora najbrž ne bom prejel nikoli, doživljam pa, da se pod ukrepi 
zločinske oblasti in pod silovito medijsko manipulacijo začenja delitev 
ljudstva na cepilce in necepilce. Prepirajo se med seboj, zločinec pa potuh-
njeno čaka, da začne novi val strahovlade. Pošteni zdravniki so namreč vse 
bolj zaskrbljeni nad stanjem cepljenih, ki skozi svoje telesne izločke (znoj, 
loj, sluz, urin, blato, izparine v izdihu, izkašljevanju in izkihavanju, itd.) 
širijo toksični S protein (in še kaj poleg), ki tudi na necepljenih povzroča 
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hude nepredvidljive posledice med drugim krvavitve in celo spontane 
abortuse nosečnic! 

Očitno bodo sedaj poglavitni problem predstavljali cepljeni. 
Ali se dogaja globalni genocid nad človeštvom? 

Zato razmišljajte s svojo glavo, ne spremljajte medijskih laži in prevar, po-
jdite ven, pogovarjajte se s prijatelji, znanci, sosedi, kajti razdvajanje ljudi, 
uničenje družbenega tkiva je vedno primarni cilj barab, saj dobro vedo, 
da so med seboj povezani ljudje nepremagljivi. Zabavajte se kot neznanec 
s foruma, ki je napisal: »Cepljen sem bil proti rdečkam, proti črnim ko-
zam, sedaj pa imam plavolaso ženo!« Polepšal mi je dan! Ker je bila laž 
vedno bolj privlačna kot resnica, moramo varuhi resnice poskrbeti, da bo 
resnica bolj spektakularna in dramatična od laži. Premalo se je sklicevati 
na neka dejstva in nekatere številke. Povrnimo si sposobnost celovitega 
razmišljanja, da vsi tako imenovani okoljski problemi in tudi bolezni pri-
hajajo iz uničenih ekosistemov. Kapital je v filozofiji rakavega tkiva uničil 
podporne funkcije narave, kar je največja katastrofa človeštva. In ta ista 
»elita«, ki je nedavno tega še vreščala, da je na planetu preveč ljudi, sedaj 
nori v histeriji reševanja prav vsakega življenja, in to s cepivi. Zakaj rav-
no na ta način, čeprav obstajajo učinkovita in varna zdravila, ki so jih 
prepovedali? Ali ni to hudo čudno? Niti ne, ker to niso cepiva, ampak 
tehnologija za gensko modifikacijo vrste Homo Sapiens. Posledice boste 
posredno čutili tudi vi, ki berete te vrstice. 

Korporacije in njihovi podizvajalci želijo zamrzniti civilizacijo, da bi s tem 
ukinili star sistem nenehnih katastrof, ki so jih sami ustvarili. Tisto, kar 
nam nudijo, naj bi bil »Veliki Reset«. Mislijo si, da bodo umetno ustvar-
jeno koronahisterijo uporabili za doseganje svojih norih ciljev, vendar je 
to lahko zgolj otročje razmišljanje idiotov in psihopatov. Ubogi na duhu 
so pozabili, da na našem planetu nihče ne more ničesar napovedati niti 
usmerjati karkoli. Morda le za leto ali dve. Vsa njihova dejanja so neneh-
na reprodukcija zla proti ljudem. Poglejmo si dejstva, obstoji zakonod-
aja proti mučenju živali, ki predpisuje zaporno kazen, če brez razloga 
škodujete živali ali ogrožate njeno zdravje. Zdaj pa dovoljujemo, da naše 
otroke brez utemeljenega razloga nadlegujejo in jih prisiljujejo k nošenju 
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mask, čeprav je dokazano, da to škoduje zdravju. Torej imajo ljudje manj 
pravic kot živali. Zdaj smo priča globalnega poskusa na ljudeh, ki naj bi 
trajal vsaj tri leta, v katerem bodo testirali novokomponirana »cepiva«, 
ki so le prikrito orodje za gensko modifikacijo človeka. V EU je humana 
hrana z GSO prepovedana, dovoljeno pa je gensko modifikacijo ljudi ! Za 
izvajanje poskusov na živalih morate vložiti prijavo na pristojni odbor, ki 
odobri, ali zavrne poskuse. Pot v transgeni raj je odprta! 

Nikoli v zgodovini niso zdravih ljudi prisilili v karanteno, to je morilski 
ukrep, ki preprečuje imunizacijo splošne populacije. Če bi tako ukrepali 
pri gripi, bi bili zadnjih sto let nenehno v karanteni in Cankarjeva povest 
bi najbrž imela naslov: «Hlapec Jernej in njegova karantena«. Globalna 
smrtnost Covida je bistveno nižja od pandemij azijske gripe leta 1957 in 
hongkonške gripe leta 1968. 

Če ne razumemo ali nočemo razumeti delovanja moči, smo žrtve manipu-
lacije te moči. Človek, ki ničesar ne sprašuje, ostane neumen vse življenje. 
Ali se sploh zavedamo, kaj se dogaja v realnem svetu, v katerem je profit 
nad resnico? Če oni neštetokrat ponavljajo laž, moramo mi neštetokrat po-
navljati resnico, saj bomo le tako preprečili, da njihova laž postane trajna 
resnica. 

Naši predniki so se za svobodo borili, sedaj pa naj bi se njihovi potomci 
za svobodo cepili. Kakšno neki svobodo? Tako, da jim damo na razpolago 
svoja telesa, da vanje vbrizgavajo karkoli, kar jim pade na zločinski um. To 
cepivo je za ljudi varno le, dokler je v steklenički. 

Cilj manipulatorjev je uničenje lokalne ekonomije preživetja prebivalstva 
in vseh možnosti samooskrbe in izničenje lokalne avtonomije pri dose-
ganju čim višje stopnje samozadostnosti. 

Če pristanemo na njihove korenčke in palice, skozi lažne obljube in hkratno 
strahovlado, bi to povzročilo še zadnji sunek v obstoj suverene samobitne 
lokalne skupnosti in propad srednjega razreda. Zato moramo odločno in 
brez milosti zavarovati obstoj in nadaljnji razvoj malega gospodarstva, 
družinskih podjetij, obrtnikov in rokodelcev ter malih kmetov. 
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Izklopite čim več nakupov blaga korporativnega izvora, odklopite in-
ternetno prodajo in na vsakem koraku podpirajte lokalno ekonomijo 
preživetja, skozi katero bomo uvajali neposredno demokracijo in lokalno 
valuto! 

 V polnosti se moramo zavedati, da naši voditelji, ki smo jih izvolili, niso 
več naši voditelji; da sedanja vlada ni naša vlada in da sedanji državni zbor 
ni naš državni zbor. Ostali smo brez pravnega varstva človekovih pravic, 
demokracija je suspendirana, ustava je suspendirana in prav tako pravni 
red, ki ga nadomeščajo sprotni ukrepi tiranije. Mediji so postali dnevno 
trobilo tiranije, zdravstveni sistem pa njeno formalno mašilo. Ostali smo 
sami, prepuščeni sami sebi, brez pravnega varstva zato moramo zaščititi 
sami sebe. Ker nimamo razsvetljene elite, jo bomo morali ustvariti in na 
novo definirati državo in njene funkcije. Do takrat pa je edina radikalna 
rešitev generalna stavka vseh zaposlenih in državljanska nepokorščina 
vseh državljanov.

Kot v znanstvenofantastičnem filmu Matrica se morate odločiti med 
»rdečo« ali »modro« tabletko. V filmu glavni junak dobi na izbiro, da 
vzame modro tabletko in spi še naprej ali pa vzame rdečo tabletko, ki mu 
bo odprla oči za resnični svet. Za katero se boste odločili vi, saj se nam 
prav zdaj dogaja tisto, kar smo poprej le gledali v znanstvenofantastičnih 
filmih? 

Henrik Ibsen je zapisal: 

»Stebri resnice in stebri svobode so temelji družbe.« 

V antiki so rekli: 

»Verba Volant, Scripta Mament « 
(Besede gredo v veter, zapisano ostane!), 

zato sem napisal svoj del te knjige 
in ga s to mislijo končujem. 

Srečno vsem!
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OTROCI

»PEDAGOŠKI KRIMINAL« IN 
PSIHO-SOMATSKO BREME COVID-19 UKREPOV 

dr. Milan Hosta

OTROCI IN COVID-19
Petra Mihalek Novak, dr.med. in Marko Novak, dr.med.
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»PEDAGOŠKI KRIMINAL« IN 
PSIHO-SOMATSKO BREME COVID-19 UKREPOV 

dr. Milan Hosta
TEDU Inštitut

Povzetek

V prispevku skozi prizmo polivagalne teorije obravnavamo psiho-somat-
ske učinke, ki jih pri otrocih povzročajo s priporočilom zapovedani ukrepi 
nošenja maske in upoštevanje socialne distance v šolah. Ugotovitve nato 
postavimo na tnalo bioetične orientacije in diferenciacije med apelom, ki 
priporoča vedenje v okviru domene kako delovati v svetu in imperativom, 
ki direktno poseže v psiho-somatsko integriteto in domeno kako biti v sve-
tu. Prispevek je pisan na način, da odpira različne vidike, ki omogočajo 
razumevanje psiho-somatskega učinka teh dveh ukrepov. Hkrati posredno 
opozarja na osnovne čustvene odzive in verjetne oziroma že zaznane ve-
denjske prilagoditve in dolgoročne posledice v dobi ukrepov kot priučenih 
obrambnih mehanizmov, ki pričajo o tem, da so ukrepi zahtevani v šoli in-
vaziven poseg v otrokovo telesno in psihično integriteto. Namen prispevka je 
podati nekaj pomembnih izhodišč tako za nadaljnjo analizo etične, pravne 
in post-travmatske rehabilitacije in regeneracije našega življenja.

VELIKI POK

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih 
(Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi s Skle-
pom Vlade Republike Slovenije št. 18100-1/2020/4 z dne 18. 2. 2020 
minister za zdravje izdaja ODREDBO o razglasitvi epidemije nalezljive 
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije

1. člen
S to odredbo se na območju Republike Slovenije razglasi epidemija 
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

2. člen
Ta odredba začne veljati 12. marca 2020 ob 18. uri.
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1.UVOD  

Cenim slovensko šolo, sem jasno povedal skoraj na vsakem seminarju us-
posabljanja učiteljev, ki jih izvajam bolj ali manj redno že vse od leta 2005 in 
tu in tam me povabijo, da svoje znanje in pogled delim tudi med ravnatelji. 
Ravno zaradi pedagoških vzgibov in zavesti o soustvarjanju družbene 
blaginje tudi skozi osebnostni razvoj posameznika, sem pravzaprav vso 
svojo poklicno kariero tesno vpleten v programe strokovnih usposabljanj, 
ki doprinašajo h kakovosti in uvajanju novih in učinkovitih znanj za boljše 
poučevanje. Tako sem najprej začel s programom Sportikus na področju 
etike in fair playa v športu in v razredu, nato s programoma elementa in 
pedagogike Playness za vrtce in šole, zadnjih 10 let pa poudarjeno tudi 
s programom Dihalnica, ki vnaša več psiho-somatskega zavedanja v or-
ganizacijo pouka. Že od 2009 sem aktiven član iniciative Kakšno šolo 
hočemo, bil NVO predstavnik v evalvacijski skupini za Nacionalno strate-
gijo na področju Telesne aktivnosti za zdravje (HEPA) med 2007 in 2013. 
Med leti 2013 in 2015 sem vodil velik evropski projekt socialne inkluzije 
depriviligiranih otrok skozi šport na JV Turčije in se redno udeležujem 
mednarodnih konferenc na področju športa in zdravja v šolah. To svoje 
popotovanje po prostoru šolstva povzemam uvodoma, ker z radovednost-
jo spremljam razvojne in ideološke trende na tem področju. 

In potem se je vse obrnilo na glavo. Pandemija oziroma »plandemija«, 
kar se je hitro izkazalo, je z izjemno globalno orkestrirano silo vdrla v 
naš vsakdan, nas na smrt prestrašila in čez noč ustavila življenje in spre-
menila naše navade. Kakšni interesi stojijo zadaj bo pokazal čas. Kako 
se bo vse skupaj odvilo, bo prav tako pokazal čas. Po letu in pol življenja 
v spremenjenih okoliščinah pa sami lahko že pokažemo, kakšni so de-
janski učinki in iz tega lahko sklepamo in predvidevamo, kam nas vodi 
hoja po tej poti, če se bo v jeseni nadaljevala. Zato je temeljno vprašanje 
kako smo lahko v letu 2020 in 2021 pod pretvezo varnosti in zdravja tako 
nesramno, družbeno avtodestruktivno in pedagoško popolnoma neprim-
erno in nesprejemljivo poigrali z našimi otroki? Sam trdim in to v tem 
prispevku tudi utemeljujem, da se nam je vsem na očeh zgodil organiziran 
pedagoški kriminal. 
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Poglejmo uvodoma, kako naj bi potekal proces vzgoje in izobraževanja v 
javni slovenski osnovni šoli, vsaj tako so se deležniki, med katere sodimo 
tudi starši, ki smo prvi odgovorni za dobrobit lastnega otroka, uskladili 
med seboj in potrdili ter sprejeli zavezo, da sodelujejo, kakšna sredstva naj 
bi uporabljali in kam pravzaprav ciljamo pri ViZ. 

Iz uradno sprejetega vzgojnega načrta običajne slovenske javne osnovne 
šole (zaradi korektnosti je poimensko ne bomo izpostavljali, saj gre za 
večinoma tipsko osnovno in javno objavljeno dokumentacijo vsake OŠ v 
Sloveniji in samo ime šole na našo tezo nima nobenega vpliva), objavljen-
ega na spletnih straneh šole, razberemo:

Vzgojni načrt

Iz uradno sprejetega vzgojnega načrta običajne slovenske javne osnovne šole 
(zaradi korektnosti je poimensko ne bomo izpostavljali, saj gre za večinoma 
tipsko osnovno in javno objavljeno dokumentacijo vsake OŠ v Sloveniji), 
objavljenega na spletnih straneh šole, razberemo: 

Vzgojno delovanje šole je strokovno delo, ki se izvaja v skladu s pravili 
stroke, v skladu z Zakonom o osnovni šoli na podlagi predpisov in aktov 
Osnovne šole. Vzgojni načrt je namenjen učencem, staršem, strokovnim 
delavcem, vodstvu in ostalim delavcem šole. Z njim želimo pozitivno vpli-
vati na razvoj klime v šoli ter omogočiti čim boljše sodelovanje med delavci 
šole, starši in učenci.

Pravila šolskega reda 
(citirano)

Pravila šolskega reda so namenjena učencem, učiteljem in drugim de-
lavcem šole, da bi se v šoli počutili prijetno in varno. Pravila šolskega reda 
so določena s pravili življenja in vedenja v šoli. Obvezujoča so za vodstvo 
šole, učitelje in druge zaposlene, učence, starše ter vse ostale, ki se nahajajo 
v šolskih prostorih in v okolici šole. Osnovna usmeritev ravnanj in odgovor-
nosti vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa je opredeliti jasna 
pravila in načine ravnanj pri obravnavanju izrednih dogodkov. Pri tem je 
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bistvenega pomena osveščenost vseh udeležencev vzgojno izobraževalnega 
procesa, da imajo učenci pravico do varnega in spodbudnega okolja ter do 
pomoči v primerih, ko se znajdejo v nesprejemljivih situacijah in dogodkih. 
Vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa lahko podajo pripombe ali 
predloge za dopolnitev ali spremembo pravil, ki jih obravnava učiteljski zbor. 
Če so predlogi za spremembo in dopolnitev pravil utemeljeni, jih ravnatelj 
predlaga v sprejem Svetu šole.

Cilji osnovne šole 
(prav tako citirano s spleta)

Z vzgojnim načrtom želi Osnovna šola uresničevati cilje osnovnošolskega 
izobraževanja skladno z 2. členom Zakona o osnovni šoli. Pri tem želi 
omogočiti osebnostni razvoj učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi ter si 
prizadevati, da se učenci čutijo varne in sprejete.

Prizadevali si bomo za medsebojno spoštovanje in sodelovanje, za spreje-
manje drugačnosti in medsebojno strpnost, za razvijanje zmožnosti za na-
daljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za 
vseživljenjsko učenje. Učencem bomo omogočali osebnostni razvoj v skladu 
z njegovimi sposobnostmi in interesi ter razvijali njegovo pozitivno samo-
podobo.
Pomen vzgojnega načrta:

- spodbuja delovanje šole na ravni odnosov in 
   vzpostavlja pozitivno klimo med vsemi vključenimi,

- je dogovor o enotnem vzgojnem delovanju vseh 
   udeležencev v procesu vzgoje,

- je dogovor za premišljeno, organizirano ciljno naravnano 
   delovanje šole in vsakega zaposlenega v njej, 

- predstavlja avtonomno kreiranje pravil glede na delo in 
   življenje šole ter sodelovanje z okoljem, 
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- predstavlja enotno delovanje in enoten pogled na ključne vzgojne ukrepe,

- je vnaprejšnji dogovor med zaposlenimi, starši in učenci.
Šola želi zagotoviti pozitivno in ustvarjalno okolje, v katerem se bo vsak 
posameznik dobro počutil, postal odgovoren, željan znanja, strpen, pošten, 
motiviran za vseživljenjsko pridobivanje znanja in okoljsko ozaveščen.

Načini doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot 
(citirano)

Za doseganje in uresničevanje ciljev in vrednot osnovnošolskega 
izobraževanja bomo: 
- vsi zaposleni učencem pri vseh učno-vzgojnih aktivnostih nudili pozitiven 
zgled skozi učni proces ter jih tako spodbujali k solidarnosti, medsebojnemu 
spoštovanju, strpnosti, sprejemanju drugačnosti in nenasilni komunikaciji; 

- učitelji spodbujali medsebojno pomoč med učenci (npr.: izposoja zvezkov, 
pomoč pri učenju itd.); 

- zagotavljali kvalitetno vzgojno-izobraževalno delo in pogoje za delo, kar 
bo omogočalo osebnostni razvoj učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi 
in interesi, vključno z razvojem njihove pozitivne samopodobe za nadaljnjo 
izobraževalno in poklicno pot s spodbujanjem za vseživljenjsko učenje; 

- omogočali aktivnosti, predavanja, oglede in obiske ter spodbujali skladen 
telesni, spoznavni, čustveni, moralni, duhovni in socialni razvoj posamezni-
ka ter pri tem upoštevali zakonitosti razvoja mladostnikov; 

- organizirali različna srečanja in delavnice, kjer bodo učenci razvijali med-
sebojno strpnost in spoštovanje; 

- ob državnih in kulturnih praznikih organizirali proslave, prireditve in kul-
turne dejavnosti, s katerimi bomo razvijali zavest o državni pripadnosti in 
narodni identiteti, poglabljali vedenje o zgodovini Slovencev, naši kulturni 
in naravni dediščini ter spodbujali državljansko odgovornost.
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In z ozirom na namen našega prispevka navajamo še posebej zanimivo 
točko vzgojnega načrta, ki govori o popravi škode, ki je naredijo učenci v 
procesu odraščanja, dozorevanja. Na to točko se bomo vrnili v zaključku, 
saj predvidevamo, da bo odlično izhodišče za utemeljevanje ukrepov in 
načel, za poravnavo škode, ki je bila storjena otrokom in mladini. 

Restitucija

Restitucija je metoda poravnave povzročene škode. Pri tem ne gre v prvi 
vrsti za materialno škodo, čeprav tudi ta ni izvzeta, pač pa v večji meri 
za škodo, ki jo učenci povzročijo na etičnem, socialnem in psihološkem 
področju. Pri restituciji naj bo poravnava smiselno povezana s povzročeno 
etično, psihološko, socialno ali materialno škodo. Kadar učenec ne more po-
ravnati škode neposredno, jo lahko nadomesti na področju, na katerem je 
bila škoda povzročena. To ponuja veliko več možnosti izbire. Na primer, če 
je učenec poškodoval šolsko lastnino, ga povprašamo, kako bo povrnil škodo 
in se skupaj odločimo o načinu povračila. Če se je škoda zgodila na področju 
medsebojnih odnosov, učenec premisli, kako bo prispeval k boljšim medse-
bojnim odnosom v skupnosti. 
Temeljna načela restitucije so: 
-  za učenca je restitucija prostovoljna, ponujena možnost, da odpravi 
   posledice svojih neustreznih dejanj na ta način; 
- ni kaznovalca, učenci ustvarjalno rešujejo spor ali problem; 
- restitucija je priložnost za učenje novih vzorcev vedenja in popravo napak; 
- spodbuja pozitivno vedenje in poudarja vrednote; ne spodbuja obrambnega 
   vedenja, kar storita kritika in kaznovanje; 
- poravnava je smiselno povezana s povzročeno škodo (bolečino …). 
- zahteva odločitev in napor tistega, ki je škodo povzročil; 
- vpletene strani jo sprejmejo kot nadomestilo povzročene škode.

K tem uvodnim navedbam iz vzgojnega načrta in pravil šolskega reda, 
kako naj bi potekal vzgojno-izobraževalni proces, naj se vrne bralec ob 
koncu tega prispevka in naj našo tezo, da se nam je zgodil organiziran 
pedagoški kriminal, tudi sam še enkrat pretehta in jo pri sebi ovrže ali 
sprejme, morda tudi dopolni, saj argumentacije še zdaleč nismo izčrpali. 
Ob zgornjih navedbah naj se bralec vpraša, ali so bili starši in stroko-
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vnjaki povabljeni k dialogu v spremenjenih okoliščinah, ki so bistveno 
vplivale na doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev, celo onemogočale 
nekatere izmed njih? Če tega vabila in skupnega premisleka in soglasja 
ključnih deležnikov, kako šolati otroke v novih in izrednih okoliščinah ni 
bilo, v kakšen položaj to spravlja izvajalce vzgojno-izobraževalnega dela: 
učitelje, ravnatelje in ministrstvo? Naj se bralec vpraša, kako se bo po-
ravnala škoda, ki je bila storjena otrokom zaradi ukrepov, ki so posegli na 
obe etični področji, kako-biti in kako-delovati, ki jih v prispevku postavi-
mo kot koordinatni sistem presoje in imajo gotovo tudi vpliv na pravno 
presojo posledic teh ukrepov.  

POLIVAGALNA TEORIJA: osnovna orientacija

Sposobnost interpretacije dražljajev iz zunanjega sveta in znotraj telesa 
vpliva na človekovo zaznavanje, ki določa, kako se usmerjamo in komu-
niciramo z okolico. Senzorična obdelava se nanaša na sposobnost zaznave, 
modulacije in organiziranja vhodnih senzoričnih informacij iz notranjega 
in zunanjega sveta, nato pa vodi prilagodljive in ciljno usmerjene veden-
jske (motorične) odzive na senzorične dražljaje. (Harricharan, 2021)

Osnovno znanje o avtonomnem živčnem sistemu nam govori, da gre za 
dvojico antagonističnih sistemov: simpatikus (SŽS) podpira aktivacijo 
in mobilizacijo, parasimpatikus (PSŽ) pa umiritev ali vsaj upočasnitev 
procesov, običajno povezanih s sprostitvijo, rastjo in obnovo. Običajno si 
tudi razlagamo, da so odzivi na stres na splošno povezani s sposobnostjo 
simpatičnega živčnega sistema, ki podpira odgovor v smislu boja ali bega. 
A danes znanost že ponuja bolj natančno razumevanje saj ugotavlja (Porg-
es, 2009), da obstaja še en obrambni sistem, ki ni povezan s simpatičnim 
živčnim sistemom in je odvisen od parasimpatičnega živčnega sistema. 
Parasimpatični obrambni odziv se namreč posreduje tudi skozi vagalni 
krog, ki povzroči vedenjsko zaustavitev, kot je omedlevica s kliničnega 
ali disociacija s socialnega vidika. Mehanizme in prilagoditvene funkcije 
tega obrambnega sistema je iz modela znanega antagonizma SŽS / PSŽ 
nemogoče razumeti. Ta obrambni sistem ne sodi v model borbe ali bega. 
Prav tako ne sodi v območje, kjer vagus, glavni živec v parasimpatičnem 
živčnem sistemu, posreduje umirjenost in spodbuja odpornost in zdravje.
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Jedro polivagalne teorije je namreč spoznanje, da je v odsotnosti sposob-
nosti za boj ali beg edina učinkovita obramba telesa imobilizacija in izk-
lop (disociacija). To lahko opazimo kot omedlevico ali slabost in oboje je 
značilnost starodavnega vagalnega kroga, ki ga plazilci sicer uporabljajo 
za obrambo. Vendar pa so za razliko od običajne vagalne poti sesalcev te 
nemielinizirane in so učinkovite kot obrambni sistem le, če novejša vezja, 
vključno s simpatičnim živčnim sistemom, niso več na voljo za interakcijo 
in obrambo. Naš prednik plazilcev je bil podoben želvi, glavna obramba 
želve pa je imobilizacija, zaviranje dihanja in znižanje presnovnih potreb. 
Čeprav je imobilizacija lahko učinkovita za plazilce, je lahko za sesalce 
življenjsko nevarna, pri ljudeh pa lahko povzroči socialni izklop. Poliva-
galna teorija ponuja način, kako lahko razumemo organizacijo našega 
živčnega sistema, ki oblikuje naše razumevanje kliničnih motenj in težav, 
tako da simptome, kot je disociacija, vidimo ne kot slábo (napačno) ve-
denje, temveč kot prilagodljive reakcije na znake v okolju, ki sprožijo naše 
fiziološke odzive na zaznane nevarnosti. (Porges, 2011)

Slika 1: (Vir: Božič, S.) 
Polivagalna teorija ponuja semafor oz. zemljevid naših reakcij na stres.
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Polivagalna teorija ponuja več spoznanj o prilagodljivi naravi fiziološkega 
stanja. Najprej teorija poudarja, da fiziološka stanja podpirajo različne 
»prostore« vedenja. Na primer, fiziološko stanje, za katerega je značilen 
vagalni umik (zmanjšana aktivnost vagalnega živčevja), se odvije v mo-
bilizacijsko vedenje boja ali bega (povečana/prevladujoča aktivnost sim-
patikusa). V nasprotju s tem bi fiziološko stanje, za katerega je značilen 
povečan vagalni vpliv na srce (preko mieliniranih vagalnih poti, ki izvi-
rajo iz nucleus ambiguus), podprlo spontano vedenje varne socialne pov-
ezanosti. Drugič, teorija poudarja oblikovanje integriranega sistema so-
cialne povezanosti s pomočjo funkcionalnih in strukturnih povezav med 
živčnim nadzorom progastih mišic obraza in gladkih mišic notranjih or-
ganov. Tretjič, polivagalna teorija predlaga mehanizem - nevrocepcijo - za 
sprožitev ali zaviranje obrambnih strategij. (Porges, 2011)

Razmislimo o tem na naslednji način. Ko želite človeka umiriti, se 
lahko nasmehnete in se z njim pomirite. Živčni sistem zazna te znake 
na obrazu in navzdol uravnava ali zavira simpatični živčni sistem. Ko 
pa se simpatični živčni sistem aktivira kot obrambni sistem, izklopi vsa 
ta vedenja v smislu socialne povezanosti. Kliniki se tega zavedajo, pravi 
Porges. Toda česar pogosto ne razumejo, je vloga vagalnega sistema pri 
zaustavitvi kot obrambna strategija in odziv na življenjsko grožnjo. Ko je 
nekdo imobiliziran, potlačen ali zlorabljen, se sproži vagalni sistem, kjer 
se človek »odklopi« ali do te mere izklopi zavestno prisotnost, da se ones-
vesti - ali se morda celo zgrudi mrtev oziroma spusti blato ali urin. To je 
odziv prilagoditve preko dorzalne veje vagusa.

Porges sam (2021) navaja, da COVID-19 kriza vdira v samo tkanje naše 
družbe. Seveda še vedno iščemo poglobljene odgovore v znanosti, da bi 
razumeli, kako kriza vpliva na naše duševno in fizično zdravje, kako zaz-
navamo svet in način interakcije z drugimi. Polivagalna teorija zagotavlja 
nevrobiološki model, ki pojasnjuje, kako grožnja povzroča odziv na ne-
varnost, moti našo sposobnost uravnavanja našega vedenjska in čustvena 
stanja, posega v naše optimistično razpoloženje in zmanjšuje našo stopnjo 
zaupanja in občutka socialne varnosti in povezanosti z drugimi
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3. ČUTENJE IN REGULACIJA VEDENJA V COVID-19 ŠOLI

Človek kot čuteče bitje skozi različne kanale sprejema dražljaje zunanjega 
in tudi notranjega sveta. Zato bomo v nadaljevanju na kratko pogledali, 
kako so zapovedani ukrepi vplivali na procesiranje teh dražljajev in nas-
ploh na oblikovanje strukture lastne biti, lastne identitete oziroma last-
nega koncepta utelešenosti v ogrožujočih okoliščinah.

Ukrepi so od otrok zahtevali naslednje (izbrali smo ključne poudarke, ob 
katerih razvijamo svojo tezo):
- nošenje maske, ki pokriva večji del obraza, vsekakor pa usta in nos;
- razkuževanje rok;
- socialna distanca (tudi z navodili v smislu, da ni dobro posojati 
 šolskih potrebščin itd.)
- omejeno gibanje (zaprta igrišča, dvorane) in omejeno izvajanje 
 športnih dejavnosti, ko je to bilo dovoljeno;
- in, dodamo še testiranja s palčko iz nosne votline, če so se otroci 
 želeli udeleževati športnih in drugih tekmovanj.

Polivagalna perspektiva izjemno dobro razkriva, kako so zapovedane 
strategije direktno vplivale na naš živčni sistem. Najprej izjemno močno 
in z vojaško terminologijo medijsko posredovana in z novimi vedenjski-
mi pravili komunicirana grožnja, ki jo prinaša prisotnost COVID-19 vi-
rusa, premakne naš avtonomni živčni sistem v obrambno stanje, ki moti 
nevrofiziološko ravnovesje (ta in taka opozorilna ter grozljiva sporočila se 
ponavljajo večkrat na dan, skozi vse mogoče kanale, ko dosegajo tako otroke 
kot starše), potrebno za ko-regulacijo z drugimi (socialna povezanost) in za 
optimizacijo homeostatskih procesov, ki vodijo do zdravja, rasti in obnove. 
Tako je naš živčni sistem izzvan, da hkrati opravlja nezdružljive zahteve. Na 
eni strani naj se ves čas in povsod otrok umika možnemu stiku z virusom 
COVID-19 in na drugi strani naj izpolni naše biološko nujno povezovanje z 
drugimi, da se počutimo mirno in varno. To je jedro, ki povzroča celo vrsto, 
celo kaskado fizioloških in psiholoških procesov, ki povzročajo zmedo v or-
ganizmu in večajo anksioznost, stalno napetost, hkratno simpatično (SŽS) 
ter dorzalno-vagalno vzdraženost, ki si kljubujeta. Namreč, te paradoksalne 
zahteve potrebujejo različna nevrofiziološka stanja. 
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Izogibanje okužbi sproži kronično mobilizacijsko strategijo, ki zmanjšuje 
našo sposobnost umirjanja s pomočjo socialne povezanosti in telesne 
bližine. Še več, v to evolucijsko strategijo preživetja, ki potrebuje bližino 
in sodelovanje, se vplete razum, ki sedaj drugega vidi kot grožnjo, kot 
nosilca smrtonosnega virusa. In človek ne bi bil človek brez sočutja, obrne 
to tudi k sebi (če ne mu pa to odgovornost naložijo avtoritete) in sebe 
vidi kot možnega (asimptomatskega) prenašalca dotičnega virusa in se iz 
solidarnosti samoizolira, izklopi, umakne, skrije, potuhne, se naredi nevi-
dnega, postane pasiven in depresiven, ker s tem zmanjša možnost, da bi 
koga okužil. Tako ne samo da so drugi grožnja njegovemu obstoju, am-
pak tudi sam postane grožnja drugim, predvsem bližnjim, brez katerih ne 
more preživeti. Zato je lahko skrajna posledica umika mladega človeka, ki 
se zaveda, da je sam postal grožnja drugim, najbližnjim, in če so ob tem še 
druge okoliščine nenaklonjene in onemogočajo njegovo delovanje v ko-
rist socialne povezanosti, tudi samomorilna misel, ki v socialnem smislu 
pomeni odrešitev drugih pred grožnjo, ki obstaja, dokler potencialni (pa 
četudi »asimptomatski«) prenašalec virusa živi. 

Slika 2: (vir Harricharan, 2021) Interakcija med zunanjimi in notranjimi 
občutki. Ljudje neprestano prejemajo številne čutne dražljaje iz zunan-
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jega sveta (npr. vizualni, slušni, otipljivi itd.). Hkrati ljudje neprestano 
doživljajo notranje fizične občutke (npr. nihanja vzburjenosti, tempera-
ture, spremembe v dihanju), ki lahko sprožijo močna čustva v notranjem 
telesu (npr. strah, čustveno omrtvičenje in veselje). Vključevanje notran-
jih čustvenih občutkov in zunanjih čutnih informacij ima ključno vlogo 
pri oblikovanju zaznavanja čutne izkušnje.

Kot nam kaže slika 2, so ukrepi zadeli pravzaprav vse ključne senzorne 
poti, s katerimi vzpostavlja naš organizem stik z zunanjim svetom, zazna 
in sprejme dražljaje ter jih interpretira z namenom vzdrževanja, ohranjan-
ja in razvijanja življenja, oblikuje svojo identiteto in se na podlagi osebnih 
motivov izraža in daje v svet. Kot da gre za zelo premišljeno načrtovane 
ciljno usmerjene stresorje v smislu slabitve imunskega sistema. 

Vid

Oči so organ, ki sprejema vizualne signale. Vid kot tak sicer ni bil z ukrepi 
oslabljen. Oslabljena pa je bila sporočilnost (bogastvo, barvitost, pestrost 
informacij), ki jo sprejemnik razbira iz obraza in fizične bližine oddajnika, 
človeka s katerim komunicira. Znano psiho-somatsko in nevrološko de-
jstvo je, da obraz poleg drže telesa, nosi izjemno pomembno sporočilnost, 
ki jo naše telo prebere tudi predreflektivno, nezavedno, somatsko, saj je to 
izjemnega pomena za preživetje. Ker je ta sposobnost razbiranja čustev 
z obraza drugega in jasnost komunikacije zmanjšana, se seveda lahko 
poveča bodisi pozornost in se aktivira simpatično živčevje, ki ostaja na 
preži za morebitnimi signali, ki bi pomenili nevarnost in premik k borbi 
ali begu, ali pa se poveča občutek po ujetosti, nemoči umika v domeni 
dorzalne veje vagusa, saj nevrocepcija prepozna zamaskirane obraze kot 
ne dovolj varno okolje, v katerem pa borba ni mogoča, saj avtoritete ne 
dovolijo sneti maske z obraza.  

Sluh

Tudi sluh kot tak ni bil direktno z ukrepi oslabljen. Seveda pa velja enako 
kot pri vidu, gre za motenje signala, ki prihaja od drugih, ki nas nago-
varjajo z masko preko ust. Na tem mestu navajamo primer, kjer Porges 
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(2011) govori o pomembnosti zvoka pri nevrocepciji, ki spremlja govorno 
komunikacijo, kar je seveda ob nošenju maske močno deformirano. 
Na primer, naša telesa so fiziološko izredno občutljiva na nizkofrekvenčne 
zvoke. Tako kot drugi sesalci tudi te nizkofrekvenčne zvoke razlagamo kot 
plenilske. Če je vaša klinična ordinacija zasuta z zvoki iz prezračevalnih 
sistemov, dvigal ali prometnih zvokov, bo fiziologija vaše stranke v tem 
bolj previdnem obrambnem načinu. Če nekatere ljudi posedite sredi sobe 
stran od stene, lahko postanejo previdni in zaskrbljeni nad dogajanjem 
za njimi. Če nismo varni, bomo domnevali, da so nevtralni obrazi jezni 
obrazi. Predvidevali bomo najhujše, ker nam tako naroča živčni sistem. 
Ko so se vretenčarji razvili v sesalce, so morali preživeti v interakciji z 
drugimi sesalci. Zaznati so morali družbene znake in ugotoviti, kdaj je 
varno biti z drugim sesalcem. Tako se vokalizacije v družbenem kontek-
stu nanašajo manj na skladnjo in jezik ter bolj na intonacijo, ki izraža 
čustveno stanje. To je pri komunikaciji in poučevanju ključnega pome-
na, ker intonacija glasu posreduje več informacij o fiziologiji učitelja ali 
učenca kot sintaksa. Če temu dodamo še zaradi ukrepov slabše subjek-
tivno počutje učiteljev, ki so tudi ves čas pouka morali nositi masko in se 
zavedali zmanjšane moči komunikacijskih kanalov, sklepamo, da ima tudi 
to pomemben vpliv na intonacijo samo. 
 

Dotik

Zapovedana socialna distanca in vžgan dvom, da je vsak lahko prenašalec 
smrtonosnega virusa je z vidika polivagalne teorije dražljaj, ki vodi v iz-
klop socialne povezanosti, ki je pogoj za preživetje in zato deluje izjem-
no močno, saj je tako otrok prikrajšan za temeljno potrebo po dotiku. 
Bolj kot so učitelji vztrajali pri prepovedih telesne bližine, bolj so morali 
otroci potlačevati naravni impulz in s tem vklapljali dorzalno vejo vagusa 
in krepili odtujitev od čutenja lastnihi potreb ter aktivnega procesiran-
ja in oblikovanja ‘selfa.’ Hkrati, to velja poudariti, je vsem na očeh, tako 
otrokom, staršem in učiteljem, prihajalo do okoliščin, kjer so se otroci 
družili, se igrali skupaj, se dotikali eden drugega, mešali v smislu razred-
nih mehurčkov, eni v karanteni drugi ne, itd. Kar je povzročilo kognitivno 
disonanco in še dodatno okrepilo stres.
 



202

Vonj
Nošenje maske direktno vpliva na sposobnost sprejemanja dražljajev pre-
ko nosa. Voh je v bistvu naše najbolj neposredno čutilo za zunanji svet in 
ne potrebuje razlagalca v smislu jezika, misli. Učinek vstopa molekul v 
nos neposredno nagovori vohalne čutnice, ki pošiljajo signale v limbični 
sistem. Na tem mestu gre poudariti učinke pogostega testiranja, kjer se s 
palčko posega globoko v nos, kar je izjemno nasilen poseg v telesno integ-
riteto in zelo močna somatska grožnja. Ker pa se pri tem človek ne more 
in ne sme upreti posegu, se zato vda, preda, kar pomeni, da se vključi 
dorzalni del vagusa. 

Propriocepcija

Pri propriocepciji gre za sposobnost zaznave napetosti mišic in vezivnih 
tkiv, tetiv in kit z namenom regulacije in učinkovitosti lokomotornega 
aparata pri izvajanju gibanja in ohranjanja notranjega ravnotežja. Ta 
sposobnost se najbolj učinkovito razvija s širino gibalnih izkušenj, ki 
pa so bile v času karantene izjemno omejene. V razvojno-psihološki in 
kineziološko-zdravstveni stroki je splošno znano, da manko zadostnega 
gibanja vodi v psiho-fizično atrofijo in splošno nižjo imunsko odpornost, 
kar so dokazali strokovnjaki s Fakultete za šport, ki na podlagi meritev 
ocenjujejo, da je v času izolacijskih ukrepov padla gibalna učinkovitost 
naših otrok za 18 odstotkov. 

Ravnotežje

Ravnotežni organ nam daje celostno telesno orientacijo v razmerju do zu-
nanjega sveta. Zato je poleg propriocepcije nepogrešljiv detektor, ki nam 
sporoča, kako učinkovito dojemamo, zavzemamo in osvajamo prostor 
okoli sebe in iz tega črpamo občutek somatske varnosti. V času epidemije 
je bilo gibanje močno omejeno, šola je potekala v veliki meri na daljavo 
preko računalnikov in otroci so presedeli in bivali v omejenem prostoru 
veliko časa. V takih okoliščinah je stimulacija ravnotežnega organa zelo 
zmanjšana in posledično se občutljivost organa manjša, atrofira, kar pa 
lahko pomeni zopet zadržan odziv organizma pri ponovnem vklapljanju 
v okolje, saj so hitre reakcije (otroška igra), ki zahtevajo dobro delovanje 
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ravnotežnega organa, ki je tesno povezan tudi z motoriko celega telesa 
in še posebej močno vezan na vid, lahko zaznane kot območje, kjer se 
organizem ne znajde dobro in se posledično otrok raje drži gibalno manj 
intenzivnih stimulusov. 

4. MASKA

Po pregledu nekaj študij, ki so raziskovale učinke dolgotrajnega nošenja 
maske na počutje in nekatere na vsebnost plinov v izdihanem zraku, lahko 
povzamemo naslednje. 

Obravnava možnih fizioloških in psiholoških učinkov uporabe mask 
zahteva temeljito razumevanje uporabnikov in možnih učinkov na nji-
hovo počutje. Maske se morda na prvi pogled ne zdijo velika ovira, vendar 
lahko pomembno vplivajo na (Johnson, 2016):

1. dihanje;
2. toplotno ravnovesje;
3. vid;
4. komunikacijo;
5. občutke dobrega počutja;
6. osebne postopke, kot sta prehranjevanje in kihanje;
7. drugo opremo.

Za uporabo mask pri delu sta pomembni dve osnovni načeli, navaja John-
son (2016). Dela se običajno ne more izvajati tako dolgo ali tako inten-
zivno, ko nosite masko, kot brez nje. Če nosite zaščitna oblačila in maske 
hkrati, je delo še težje opravljati. Ob nošenju maske, je za določeno nalogo 
treba imeti več časa ali pa mora biti več delavcev dodeljenih isti nalogi. 
Obstaja veliko razlik med uporabniki mask. Nekateri uporabniki lahko 
prenašajo visoko respiratorno upornost mask (vdih ali izdih je pod neka-
terimi maskami bolj intenziven) ali raven tlaka, drugi pa ne. Nekateri, ki 
jih nosijo, so veliko bolj zaskrbljeni zaradi nošenja mask kot drugi. Neka-
teri uporabniki lahko prenašajo vroče in vlažne pogoje v maskah, drugi 
pa ne. Zaradi te spremenljivosti je treba vsakega uporabnika obravnavati 
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kot posameznika. K temu dodajamo še tretje načelo, ki upošteva, kakšno 
masko uporabnik nosi. 

Pri tem je seveda pomembno poudariti in upoštevati, da obstaja več vrst 
mask, ki različno opravljajo svojo funkcijo zaščite, različno otežijo di-
hanje, različno kinestetično dražijo in imajo različen psihološki učinek. 
Kajti, kot je razvidno iz raziskav, bolj kot je maska prepustna, lahka in 
enostavna, manj neugodno počutje sproža pri uporabniku. Kot ugotav-
lja Li z ekipo (2005), sta bili lahki kirurški maski ocenjeni občutno nižje 
glede na zaznavanje vlažnosti, vročine, odpornosti na dih in splošnega 
neugodja kot obe maski z oznako N95. Ocene za druge občutke, vključno 
z občutkom neprimernosti, tesnosti, srbečice, utrujenosti, vonja in sla-
nosti, ki so jih pridobili, medtem ko so preiskovanci nosili kirurške maske 
za obraz, so bile bistveno nižje kot takrat, ko so preiskovanci nosili maske 
N95. (Li, 2005)

4.1 Običajne fiziološke prilagoditve

Človeško telo se zelo učinkovito prilagaja delovnim obremenitvam. Po-
leg mišične aktivnosti, ki je potrebna za osnovno mišično-skeletno oporo, 
se vselej odvija usklajena serija prilagoditev, ki vključujejo vse dele tel-
esa, vključno s srcem, krvnimi žilami, pljuči, prebavnim, hormonskim, 
živčnim sistemom in ledvicami. Johnson (2016) zadovoljivo utemelji in 
opiše možne vplive nošenja maske na te sisteme oziroma organe. Nava-
jamo zgolj nekaj najbolj očitnih in morda tistih, ki bi zbudili največ pozo-
rnosti ter pomembno vplivali na odločitve.

A. Metabolni učinki. Dihanje je osnovni pogoj za metabolizem celic, 
kjer s pomočjo oksidacije glukoze nastaja energija, ki jo uporablja cel-
ica za svoje preživetje, višek pa pošilja v okolje (organizem kot celota). 
Pomembno je vedeti, da se z intenzivnostjo obremenitve veča potreba 
po globljem in hitrem dihanju, kar pa maska oteži ali celo onemogoča. 
Zato sklepamo, da se zniža anaerobni prag. Torej celice prej kot sicer (ob 
nižji delovni obremenitvi) preidejo na anaerobno dihanje, ki pa je mnogo 
manj učinkovito kot aerobno in zakisanost mišic se pojavi prej. Ker se 
v mišicah pod anaerobno obremenitvijo večajo laktati (mlečna kislina), 
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organizem začne to uravnavati z večjo proizvodnjo ogljikovega dioksida. 
Visoka vsebnost ogljikovega dioksida v pljučih pa stimulira dihalni center, 
da pospeši dihanje in izločanje CO2. Če to ni učinkovito oz. je prepočasno 
zaradi maske, prihaja do občutkov vrtoglavice, slabosti, zmedenosti in v 
skrajnem primeru tudi smrti. Ko človek občuti te znake, ga lahko do-
datno obremeni še strah, ki izhaja iz teh neugodnih telesnih občutkov. 
Tako se lahko v to metabolno zanko vključijo še hormoni stresa, adrenalin 
in kortizol, ki še pospešijo bitje srca, sprožijo naval krvi v velike mišice, 
pospešijo dihanje in tako vplivajo še na dodatno neugodje ter močno željo 
po odstranitvi maske, ki ovira naravno dihanje. 

Podobno se zgodi, če se v prostoru med masko, ki se dobro prilega obrazu 
nabira izdihani CO2. Tako pri ponovnem vdihu v pljuča vnašamo večjo 
dozo tega plina, kar spet pospešuje ritem dihanja. 

Za zaključek naj še poudarimo, da raziskovalci na Stanford univerzi (My-
ers, 2020) ugotavljajo, da je pri maskah z N95 certifikatom vnos kisika 
zmanjšan za od 5 do 20%, kar pomeni, da lahko povzroči slabost, vr-
toglavico in na dolgi rok celo poškoduje pljuča. 

B. Srčno-žilni učinki. Poleg zgoraj navedene možnosti hitrejšega bitja 
srca zaradi metabolnih učinkov acidoze in strahu, na srčno-žilni sistem 
močno vpliva tudi termoregulacija. Namreč, velika verjetnost je, in na to 
so me opozorili tudi nekateri kolegi, ki v času epidemije cel delovni čas 
nosijo masko, da je temperatura vdihanega zraka, ki je v maski, stalno 
dokaj visoka. Organizem izpostavljen toplemu zraku in toplim oblačilom 
se slej ko prej začne pregrevati. Ko se to zgodi, ima termoregulativni sis-
tem telesa dve hitri in učinkoviti rešitvi. Prva je, da pošlje več krvi pod 
kožo, saj je tam hlajenje najbolj učinkovito (seveda, če nismo pretoplo 
oblečeni in je temperatura zunanjega zraka nižja od telesne) in druga je, 
da začnemo dihati skozi usta. Sicer je dihanju namenjen predvsem nos, ki 
pa ima med drugim tudi funkcijo segrevanja zraka na telesno tempera-
turo. Zato pri pregrevanju imunski sistem naredi obvoz in »prezrači« telo 
tako, da naredi prepih (vdih) skozi usta. Poleg tega, kar ni zanemarljivo pa 
se pri organizmu, ki se pregreva, v bezgavkah začne izločati histamin, ki 
odpira arteriole (majhne žile v tkivu), oža pa gladke mišice dihal (bron-
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hokonstriktor) iz česar lahko sklepamo, da bi lahko nošenje mask, če se pri 
tem organizem pregreva, privedlo tudi do večje verjetnosti in pojavnosti 
alergijskih reakcij. 

C. Respiratorni/dihalni učinki. Nošenje maske lahko vpliva na vzorec 
dihanja, kar lahko vodi v domino efekt tako na fiziološki kot doživljajski 
ravni. Dejstvo je, da vsaka maska (predpostavljamo, da pokriva usta in 
nos) ovira pot izdihanega in vdihanega zraka. Zato je potrebno vložiti 
več dela v samo dihanje, saj se bolj intenzivno vključujejo pomožne di-
halne mišice. Ko se to zgodi, ima človek manj energije na razpolago za 
druge funkcije in se prej utrudi. To je morda še posebej pomembno pri 
starejših oz. tistih ljudeh, ki nimajo (več) optimalnih zmogljivosti in lahko 
dejavnosti, ki jih brez maske opravljajo brez težav, postanejo težke ali celo 
morda neizvedljive. Drugo pomembno dejstvo povezano z dihali je, da 
če človek, ki nosi masko, pod njo diha skozi usta, nezavedno, skozi kom-
pleksno respiratorno-somatsko-nevrofenomenološko zanko, sporoča or-
ganizmu, da ni vse v redu oziroma, da se nahaja v stresnih okoliščinah. 
Običajno mehanika dihanja skozi usta ne vključuje samodejno trebušne 
prepone, ampak se bolj opre na prsno dihanje in pri tem stimulira 
simpatično živčevje, ki pripravi telo, hormonsko in preko delovanja mišic, 
na borbo ali beg. Torej je telo zaradi maske, ki dejansko je in vedno bo 
tujek, pod stresom in stalno v borbi s samim seboj, če pri tem zavestno ne 
prilagodimo vzorca dihanja in drugih dejavnikov (pretopla oblačila, drža 
telesa, osmišljanje maske kot zaščite).

Tretji dejavnik pa se nanaša na dihalno higieno oziroma na izločanje tok-
sinov iz telesa preko dihanja. Mnoge raziskave navajajo, da se skozi dihan-
je (izdih) izloča tudi do 70% toksinov iz telesa. Torej si z izdihom v masko, 
ki tehnično ne omogoča zelo učinkovitega prečiščevanja zraka, delamo 
pravzaprav medvedjo uslugo. Toksini, z vsemi bakterijami in virusi sku-
paj, ki jih telo izloči z izdihom, se namreč, logično sklepam, ujamejo na 
blago oziroma notranjo površino maske in lahko z naslednjim vdihom 
zopet vstopajo nazaj v telo. Tu se postavi vprašanje, če je maska sploh 
primerna tudi za bolnega? 
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D. Termoregulacija. Kot že rečeno, se telo samodejno hladi tako, da izdi-
huje topel in vlažen zrak skozi usta, ali pa pošlje več krvi tik pod kožo, da 
se s hlapenjem v obliki potenja niža temperatura. S tem pa se seveda niža 
hidracija telesa, kar zopet ni zdravo, če sproti ne vnašamo dovolj tekočine 
nazaj v telo. Tretja možnost je seveda ta, da se premaknemo v bolj hlad-
no okolje oziroma da slečemo odvečne sloje oblačil. Če se organizem ne 
more ohladiti, pride do pregretja in poslabšanja nekaterih ključnih kogni-
tivnih in motoričnih funkcij, ali celo do kolapsa sistema. Dejstvo je, ugo-
tavljajo v študiji (Li, 2005), da je mikroklima pod običajnimi kirurškimi 
maskami bolj ugodna kot pa pod N95 maskami, kjer je temperatura kože 
pokritega obraza in vlažnost v zraku pod masko pomembno višja. To pa 
ima pomemben vpliv na bitje srca, termoregulativni stres in neugodno 
subjektivno počutje. 

E. Hiperventilacija. Kot posledica termoregulacije, kjer je pod masko 
prisotno dihanje skozi usta pa se lahko pojavijo, navajamo kot precej 
verjetno možnost, tudi učinki hiperventilacije, ki vodijo v zmanjšano 
oksigenacijo tkiva na račun Bohrovega efekta in zaradi teh razlogov do 
slabosti, vrtoglavice, mravljinčenja, manjka pozornosti in na dolgi rok 
v patologije in kronične nenalezljive bolezni, vnetja in celo lažji razrast 
rakavih celic. 

4.2 Psihični dejavniki

Nošenje maske ima tudi zelo pomemben vpliv na psihično raven bivanja. 
Biološki ustroj človeškega telesa ne predvideva maske, to je jasno. Telesna 
shema, ki se vzpostavlja v zgodnjem otroštvu, tudi ne vključuje maske in 
jo zato dojemamo kot tujek na našem telesu. Torej maska sproži aprioren 
organski odpor. 

A. Anksioznost je najpomembnejša ovira pri uporabi zaščitne opreme, 
kot je maska. Pri izredno anksioznih ljudeh se ne sme zahtevati, da nos-
ijo maske, če je le mogoče. Študije so pokazale, da je raven tesnobe zelo 
zanesljiv pokazatelj težav pri nošenju maske. Izjemno anksiozni posa-
mezniki ne opravljajo tako dolgo ali enako delo, kot jih nosijo osebe z niz-
ko anksioznostjo. (Johnson, 2016) Pri tistih, ki lahko prenašajo nelagodje 



208

in klavstrofobične občutke pri nošenju maske, bodo kljub temu lahko  
nastale posledice dolgotrajne rabe. Mnoge maske tesno oprimejo obraz, 
da se zagotovi ustrezna zaščita. Na mestu obraznega tesnila lahko pride 
do izpuščajev in edemov na okoliških kožnih predelih. Ko se masko odst-
rani, sčasoma izginejo tudi posledice. (Johnson, 2016) Posledice nošenja 
maske, kot ugotavlja Johnson, so torej lahko tudi estetske, kar pomembno 
vpliva na samopodobo, dobro počutje in psihično razdražljivost. 

B. Komunikacija je morda najpomembnejši psihični dejavnik, ki ga mas-
ka močno omejuje. Maska na obrazu moti vizualne znake med govorjen-
jem in poslušanjem. Tako postane težje prepoznati, ne le kaj je povedano, 
ampak tudi kdo to govori, če je v bližini več ljudi z maskami. Razdalja 
in razumljivost sta medsebojno tudi močno povezana (Johnson, 2016); 
razdalja, ki še omogoča razumljivost med posamezniki, ki komunicirajo 
z masko na obrazu, je krajša kot brez maske. Govorci in poslušalci bi se 
morali pogovarjati v stavkih, kjer se sporočilo lahko prenese tako glede 
na kontekst kot tudi na prepoznavanje besed. Kontekst povedanega (tel-
esni znaki) omogoča, da so govorci in poslušalci oddaljeni 10-krat bolj, 
kot pa v primerjavi s samo besedno komunikacijo. To pomeni, da se ko-
munikacija z maskami na obrazu občutno kakovostno poenostavi in ne 
omogoča kompleksnih intelektualnih besednih zvez, temveč se reducira 
na nujno, enostavno in situacijsko-telesno govorico. 

C. Kadar se telefoni ali radijski sprejemniki uporabljajo za komunikacijo 
na dolge razdalje, pričakujte, da bo v prepoznavanju besed 10% napak 
in 50-odstotno povečanje časa, potrebnega za prepoznavanje besed. Ker 
standardne dimenzije telefonske in radijske opreme niso v celoti združljive 
z obraznimi maskami, je treba določiti protokole, s katerimi bo uporabnik 
sporočil, kdaj mora premikati slušalko iz ušesa in ustnik premikati pred 
govorno membrano. Usposabljanje za uporabo teh protokolov je bistven-
ega pomena. (Johnson, 2016)

D. Še posebej občutljivi pa so na to otroci, saj imajo bolj občutljive kanale 
nezavedne/telesne komunikacije, kot odrasli, ki s socializacijo poudarijo 
verbalno sporazumevanje. Zato so lahko otroci zelo prikrajšani za občutek 
varnosti in povezanosti s pomembnimi avtoritetami (mamo in očetom na 
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prvem mestu, potem pa so tu pedagoški delavci), saj maska ovira prenos 
komunikacijskih signalov in slike obraza. Tudi branje z ustnic je izjemne-
ga pomena za dobro komunikacijo, kar maska spet onemogoči. Zato 
sklepamo, da maska pomembno zmanjša učinkovitost komunikacije med 
ljudmi, vnaša zmedo in šume v interpretacijo komunikacije in posledično 
odtujuje ljudi med seboj, niža moč povezanosti, sočutja in sodelovanja. 

5. ETIČNA ORIENTACIJA

Rok Svetlič (2003) v knjigi Dve vprašanji sodobne etike tematizira dve 
glavni vprašanji, ki zelo dobro pokrijeta tudi polje, ki ga mi postavljamo 
pod etični vprašaj. Ta delitev se glasi: kako-delovati in kako-biti. Prvo 
vprašanje se nanaša na naš odnos do drugih, drugo pa do samih sebe. 
Gre za to, da ta ločitev razmeji polje laičnosti javnega življenja in varnosti 
zasebnega življenja. 

Globlja refleksija te teze presega namen tega prispevka, zato se bomo takoj 
poslužili uporabne vrednosti le-te in se preko nje orientirali in s pomočjo 
polivagalne teorije uzrli dejanski vdor v našo bit, v področje kako-biti, ki 
se je zgodil pod pretvezo strahu pred epidemijo.

Jasno je torej, da so bila »priporočila« vladnih institucij v praksi zapovedana 
kot imperativ, za katerim so stale avtoritete, ki so imele v rokah tudi moč 
prisile, če se »priporočil« ni upoštevalo. Kot primer v tem prispevku nava-
jamo nošenje maske in upoštevanje socialne distance v šoli. Kot dokazuje 
Svetlič je pooblastilo za prisilo moč utemeljiti le na področju vprašanja 
kako-delovati, ne pa tudi kako-biti. 

S polivagalno teorijo smo dokazali, da ukrepi nošenja maske in socialne 
distance, če ostanemo zgolj pri tem, globoko posegajo v naša telesa, kon-
cepcijo selfa, utelešenosti in spremenijo intimno, zasebno in osebno inter-
pretacijo našega položaja v svetu; torej posežejo v domeno kako-biti. Ka-
jti, če so zaradi ukrepov signali, dražljaji, ki jih organizem po svoji naravi 
kako-biti sprejema iz okolja, moteni, potem posledično to vpliva na inter-
pretacijo, čistost in moč procesiranja teh dražljajev. Tako je spremenjena 



210

sama bit organizma, ki tako ne ohranja svoje integritete in posledično vs-
topa z zmanjšano razsodnostjo in oslabljeno svobodno voljo tudi v polje 
kako-delovati. 

Temeljni presek med polivagalno teorijo Porgesa in etiko Svetliča je v polju 
čutenja. Kako-biti namreč predpostavlja kaj-čutiti. In to kar čutimo - ek-
sterocepcija, interocepcija in nevrocepcija - nam je po naravi kot živemu 
bitju dano in določa našo bit; kako obstajamo v tem svetu. In to nam mora 
biti sveto in je lahko le prostor apela, kakor utemeljuje Svetlič in prostor 
globokega razumevanja naše bio-socialne povezanosti, kakor utemeljuje 
Porges. Zato je povsem jasno, da je senzorna deprivacija, kakršna se je 
z imperativom, kaznovalno inštanco in z vso medijsko in politično silo 
vpeljala preko maske, socialne distance in drugih ukrepov, ključno poseg-
la v našo bit. In tu se odpre polje za prevpraševanje pravnega prestopanja 
ustavne meje, ki naj bi varovala naše pravice: 17. Člen Ustave RS se glasi: 

»človekovo življenje je nedotakljivo...« 

6. ZAKLJUČEK

V zaključku poudarjamo diskrepanco med posledicami ukrepov in uvod-
no ekspliciranimi vzgojno-izobraževalnimi cilji ter veljavnim redom javne 
šole na slovenskem.

Navedek: »Vzgojno delovanje šole je strokovno delo, ki se izvaja v skladu s 
pravili stroke...« odpira temeljno etično in pravno vprašanje, katera stroka 
in s kakšnimi utemeljitvami, znanstvenimi dokazi in nameni je vdrla v 
telesno in psihično integriteto otrok in mladine?
  
Navedek: »Vzgojni načrt je namenjen učencem, staršem, strokovnim de-
lavcem, vodstvu in ostalim delavcem šole. Z njim želimo pozitivno vplivati 
na razvoj klime v šoli ter omogočiti čim boljše sodelovanje med delavci šole, 
starši in učenci.« Če vzgojni načrt v novih okoliščinah ni bil prilagojen 
in dogovorjen v smislu soglasja vseh deležnikov, katerim je namenjen, 
potem sklepamo, da je eksplicitna želja po pozitivnem vplivu na razvoj 
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klime in dobrem sodelovanju s starši, postala v času ukrepov zgolj flo-
skula, ki javno šolo postavlja v veliko zadrego.

Navedek iz pravil šolskega reda: »Pri tem je bistvenega pomena osveščenost 
vseh udeležencev vzgojno izobraževalnega procesa, da imajo učenci pravico 
do varnega in spodbudnega okolja ter do pomoči v primerih, ko se zna-
jdejo v nesprejemljivih situacijah in dogodkih. Vsi udeleženci vzgojno-
izobraževalnega procesa lahko podajo pripombe ali predloge za dopolnitev 
ali spremembo pravil, ki jih obravnava učiteljski zbor. Če so predlogi za 
spremembo in dopolnitev pravil utemeljeni, jih ravnatelj predlaga v sprejem 
Svetu šole.« V duhu tega navedka je treba opraviti analizo, kako so šole 
osveščale otroke in mladino o naravi ukrepov in če so pri tem upoštevale 
sposobnost kritičnega mišljenja staršev in mladine, ali so zgolj enostran-
sko in enosmerno komunicirale informacije, ki so jih šole prejele s strani 
pristojnega ministrstva in drugih pooblaščenih sistemskih mehanizmov 
za koordinacijo upravljanja razglašene epidemije. Šole je treba soočiti tudi 
z dejstvi, ki izhajajo iz polivagalne teorije in negativnimi posledicami, ki 
se že kažejo pri otrocih in mladini in jih dokazujejo mnoge stroke, kar 
pomeni, da šole niso zagotovile varnega, sploh pa ne spodbudnega, okol-
ja. Nasprotno, ključni ukrepi vsi po vrsti (maska, distanca, razkuževanje, 
omejitve gibanja) delujejo stresno na otroke in slabijo njihov imunski sis-
tem ter nimajo znanstvene podlage.  

Navedek iz ciljev: »Pri tem želi (šola) omogočiti osebnostni razvoj učenca v 
skladu z njegovimi sposobnostmi ter si prizadevati, da se učenci čutijo varne 
in sprejete. ... Učencem bomo omogočali osebnostni razvoj v skladu z njego-
vimi sposobnostmi in interesi ter razvijali njegovo pozitivno samopodobo.« 
Z zapovedanimi ukrepi je šola, to smo v prispevku utemeljili s polivagalno 
teorijo, a-priori že pri vstopu skozi šolska vrata zmanjšala fizične, kona-
tivne in kognitivne sposobnosti otrok, jim sporočila, da se nahajajo na 
nevarnem območju in jim preprečila občutek tople sprejetosti in človeške 
povezanosti. Z ukrepi so učitelji pravzaprav spodbujali senzo-motorično 
amnezijo in s tem povečevali odtujitev (alienacijo) od lastnega telesa, od 
lastnih občutkov in čustev, kar najverjetneje vodi v patološke vedenjske 
oblike in na dolgi rok lahko tudi v pogostejša kronična obolevanja.  
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V tem duhu bi lahko še naprej komentirali v uvodu navedene točke 
šolskega reda in ciljev ter načina uresničevanja le-teh. Vendar ugotavl-
jamo, da smo zadovoljivo razgalili v času epidemije posiljen šolski sistem, 
v katerega so bili vključeni naši otroci. Kot najbolj ranljiva in hkrati ciljna 
skupina bi morali otroci biti deležni posebne skrbi, tehtnega premisleka 
deležnikov, njihovega informiranega soglasja pri spremembah vzgojnih 
ciljev in morebitnih načinih doseganja le-teh.  Odgovorno pedagoško 
ravnanje v času epidemije bi moral biti imperativ pri delovanju šolske in-
stitucije, pri čemer bi morali zagotoviti tudi zdravju prijazno, morda še 
več, za imunski sistem spodbujevalno okolje, ne pa obratno, kot ugotav-
ljamo v prispevku. Zato s pridihom globokega obžalovanja ugotavljamo, 
da se je pred našimi očmi odvijal »organiziran pedagoški kriminal.« Nap-
ravljeno škodo je nemogoče oceniti, a vendar podajamo žogo ravnateljem 
in učiteljem, da v skladu z restitucijo, kakršno navajajo v svojih šolskih 
pravilnikih in jo pričakujejo od učencev, vzamejo breme posledic na svoja 
pleča in poskrbijo, da se novo šolsko leto odvije tako, kot se za slovensko 
pedagoško stroko spodobi in se od nje to tudi pričakuje: da deluje v do-
bro otrok in mladine, spodbuja njihovo zdravje in sposobnost kritičnega 
mišljenja ter omogoča dober stik s svojim telesom in z naravo ter krepi so-
cialno skupnost in solidarnost, kot osnovna pogoja za življenje v blaginji.
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OTROCI IN COVID-19

Petra Mihalek Novak, dr.med., Ordinacija Mihalek 
in

Marko Novak, dr.med., Onkološki inštitut Ljubljana

Obstajajo trije znanstveni razlogi, zakaj naj se bolezni Covid-19 ne bojimo:

1. Širjenje bolezni preko asimptomatskih ljudi je zanemarljivo, 
    kar pomeni, da zdravi ljudje redko prenesejo bolezen na druge (1).

2. Otroci, mladostniki in zdravi ljudje niso resno ogroženi za težji potek 
    bolezni ali smrt (2).

3. Na voljo je zdravljenje s preprostimi zdravili kot so vitamin D, 
     hidroksiklorokin in ivermektin.

Otroci niso v ogroženi skupini, da bi za to boleznijo hudo zboleli, če pa 
že zbolijo, so simptomi v veliki večini blagi. Stopnja preživetja v primeru 
okužbe pri mlajših od 17 let je 99,997% in to brez zdravljenja (2). Iz podat-
kov je razvidno, da je smrtnost pri otrocih zaradi bolezni Covid-19 nižja 
od smrtnosti v tej starostni skupini zaradi gripe (3). Otroci niso pomem-
bni prenašalci virusa Sars-CoV-2 (4). Študije iz Avstralije, Francije, Švice, 
Švedske in Norveške kažejo, da je prenos iz otroka na otroka ter iz otroka 
na odraslega minimalen. Zapiranje šol ni medicinsko utemeljeno (5). 

Otroci imajo močan imunski sistem, ki jih varuje pred respiratornimi 
virusi kot npr. Sars-CoV-2. Imajo navzkrižno T celična imunost zaradi 
mnogih okužb, ki so jim izpostavljeni. Otroci morajo biti izpostavljeni 
virusom in bakterijam zato, da je njihov imunski sistem postane močnejši 
in ostanejo zdravi tudi ko odrastejo. 

Bolezen Covid-19 otrok ne ogroža in je ne prenašajo na druge ljudi, 
zato so odrejeni ukrepi nepotrebni, etično neupravičeni in škodljivi.



216

1. Otroci in socialna distance

Otroci svet dojemajo in doživljajo drugače kot odrasli. Kar doživljajo v 
otroštvu lahko v njih pusti posledice za vse življenje. Da se možgani lahko 
zdravo razvijajo se morajo otroci prosto gibati, izbirati svojo družbo, se po-
govarjati in družiti. Tako kot odrasli, se morajo stvari dotikati in morajo 
dotike čutiti na sebi, kar jim omogoča čustveno in fizično dobro počutje. 
Nenaravno odrejena socialna distance moti njihovo zmožnost razmišljanja, 
razumevanja, gibanja, socialnega druženja, čustvovanja, itd., da bi vodi-
li svoja čustva in se primerno odzivali. Socialna distanca vpliva na vsa 
področja otroškega razvoja. Socialna distance jim sporoča, da so nevarni, 
okuženi s strašnim virusom in lahko povzročijo smrt ljudi, ki jih imajo 
radi. Te negativne misli omejujejo njihovo zmožnost, da bi razumeli druge 
ljudi in z njimi vzpostavili stike, kar spodbuja samoizolacijo. Vsi ti ukrepi 
otrokom povzročajo stres, počutijo se osamljene, prestrašene in depresivne. 
V zadnjem letu je prišlo do velikega porasta samopoškodovanja, posku-
sov samomora, samomorov pri mladostnikih (6,7) in zlorabe otrok (8). 
Škodljive posledice ukrepov so večje kot potencialne koristi socialne dis-
tance, še posebej zato, ker pri večini otrok ni tveganja da bi hudo zboleli 
ali prenašali bolezen Covid-19. Kako lahko pričakujemo, da bodo otroci 
zdravi, se bodo dobro razvijali, uravnavali svoja čustva in ravnanje, bili v 
čustvenem ravnovesju, prijazni drug z drugim, razvijali pristna prijateljstva 
in prispevali k družbi, če jim vsiljujemo nečloveško socialno distanco.

2. Otroci in maske

Leto in pol nam zapovedujejo porabo obraznih mask, da ščitimo sebe in 
druge. Znanstveno je dokazano, da maske ne ščiti uporabnika pred okužbo 
in ne pripomorejo k omejitvi širjenja virusov kot je Sars-CoV-2 (9). Kar je 
razumljivo, saj se virusi širijo na majhnih delcih (aerosolih), ki so bistveno 
manjši, kot so odprtine v maski. Raziskave so pokazale, da uporaba maske 
lahko povzroča bolezni dihal in drugih zdravstvene težave kot glavobol, 
nemir, izguba zavesti, slabšo vsebnost kisika v krvi, pljučnico in druge 
bakterijske okužbe dihal ter celo porast zobne gnilobe. Nekatere raziskave 
kažejo, da uporaba obraznih mask celo pripomore k širjenju virusa. Naše 
zdravje lahko ogrožajo snovi iz katerih so maske narejene. Mikroskopsko 
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majhne plastične delce vdihavamo, kar lahko skozi daljše obdobje povzroči 
zdravstvene težave. Maske lahko vsebujejo tudi znane rakotvorne snovi kot 
formaldehid in toksine kot fluorokarbon. Te snovi so škodljive odraslim, 
otrokom pa so lahko še bolj nevarne. Tveganje za hude posledice bolez-
ni Covid-19 pri otrocih je ekstremno nizko, negativne posledice uporabe 
obraznih mask pa dokazano močno presegajo korist. 

Preprečiti moramo škodo, ki nastaja pri otrocih. 
Sneti moramo maske z otroških obrazov.

3. Vpliv maske na dihanje

V nekaj minutah se vsebnost kisika v zraku pod masko zniža do 15%. 
Že samo to povzroči težave pri razmišljanju, zmanjša kognitivne sposob-
nosti, povzroči glavobol, vrtoglavico ali izgubo zavesti ali celo škodljivo 
vpliva na razvoj otroških možganov. Vse vrste mask zadržujejo in kopičijo 
ogljikov dioksid v prostoru med masko in obrazom. V nekaj minutah 
tako vsebnost izdihanega ogljikovega dioksida v omenjenem prostoru 
preseže dovoljeno vrednost za optimalno delovno okolje za 7 do 10-krat 
nad dovoljeno mejo. Ta slika je najbolj dramatično pri otrocih, ker imajo 
višjo stopnjo metabolne presnove kot odrasli. Povišan nivo ogljikovega 
dioksida poveča tveganje za pojav nenadnih motenj srčnega ritma, ker 
povečuje vzdražnost električnega ciklusa delovanja srca. Posledično lahko 
pride do previsokih utripov srca (ventrikularna tahikardija) in celo smrti. 
Poročali so o smrti otrok povezanih z uporabo maske med telesno vadbo 
(10,11). Vsebnost ogljikovega dioksida v telesu nadzira ritem dihanja in 
sporoča telesu kdaj ponovno vdihniti. Če bi skušali to ponazoriti, zajemite 
sapo, si zamašite nosnici in zadržite dih. Prav kmalu boste hlastali za zra-
kom. Otrokom, ki doživijo ta občutek pomanjkanja zraka odrasli pogosto 
rečejo, naj ga ignorirajo in naj pustijo masko na obrazu. Razvijajoči se 
možgani otrok so še posebej občutljivi na znižanje kisika v krvi kar lahko 
škodi kognitivnemu razvoju otrok. Otroci ne bi smeli uporabljati maske 
med telesno vadbo. Uporaba obraznih mask je upravičena samo v prim-
eru, ko ima oseba prisotne znake okužbe dihal in ne more ostati doma. 

Maske povzročijo veliko več škode, kot koristi.
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4. Maske in otroci - psihološke posledice

Uporaba mask pri otrocih ni le škodljiva neučinkovita, temveč jim 
povzroča tudi veliko psihološko škodo. Če masko nosijo otroci in/ali os-
ebe, ki skrbijo za njih, le te preprečujejo prepoznavanje obraza kot tudi ver-
balno in neverbalno komunikacijo. To je posebej škodljivo pri najmlajših 
in otrocih z avtizmom. Zakrivanje obraza preprečuje dojenčkom, da bi 
prepoznali in se povezali s svojimi starši. Otroci se zanašajo na prepoz-
navanje obraza in ust, s čimer pridobijo temeljne sposobnosti za razvoj 
govora. Dojenčki pričenjajo z branjem iz ustnic in razvojem govora v 
starosti 8. mesecev. Maske lahko ovirajo otroški kognitivni razvoj do te 
mere, da so posledice dolgoročne ali ostanejo doživljenjske (12). Izraz na 
obrazu je temelj človeške komunikacije. Maske nas razčlovečijo. Maske 
ovirajo čustveno signalizacijo med otroci in učitelji. S pokritimi obrazi in 
življenjem v svetu brez obrazov je oviran razvoj naših otrok, jim povzroča 
zaskrbljenost, motnje spanja, težave v vedenju in neutemeljene strahove, 
da se bodo okužili ali bodo okužili druge. 

Maske škodujejo našim otrokom in to se mora končati zdaj!

5. Maske in učenje

Uporaba mask zmanjšuje sposobnost otrok za učenje. Sedemdeset do 93 
odstotkov komunikacije med ljudmi poteka brez besed (neverbalna ko-
munikacija) in vsi nagonsko čutimo, da nam uporaba maske preprečuje 
učinkovito komunikacijo. Raziskave so pokazale, da nekoga, ki uporablja 
masko veliko težje razumemo (13). Zakritje spodnje polovice obraza spod-
buja negativne interakcije med nami. Komunikacija je za učenje ključnega 
pomena. S siljenjem otrok in učiteljev k uporabi mask v šolah resno ovi-
ramo proces učenja. Otroci imajo težave z razumevanjem navodil. Rav-
no tako pomembno maske preprečujejo čustveno signaliziranje med 
učiteljem in učencem, kar pomeni, da ne dobijo pozitivnega čustvenega 
odziva od učitelja in spodbude (14). Maske preprečujejo otrokom, da bi 
pri pouku spregovorili in delili svoje ideje, kar je bistven del učenja. Glas 
jim da moč. Brez tega pa se učenci počutijo manjvredne in razvrednotene. 
Zaradi strahu pred Covidom učenci pri pouku ne smejo več sodelovati v 
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skupinah. Delo v skupinah jim omogoča boljše razumevanje snovi in lažje 
reševanje zastavljenih problemov. Mnogo otrok veliko pridobi s tovrstnim 
učenjem, sedaj pa jim je to odvzeto. Nošenje mask vpliva tudi na duševno 
zdravje otrok. Maska jim preprečuje občutek svobode, avtonomije in 
samoodločanja, še posebej, ker so jim uporabo mask odredili drugi. Na 
Švedskem otroci mlajši od 14 let v šoli ne uporabljajo mask in poročali so, 
da so njihovi učitelji med ostalimi poklici najbolj zdrava populacija (15).

Maske otrokom preprečujejo učinkovito učenje.

6. Naj bodo otroci res otroci

V času pandemije so bile otrokom prepovedane obšolske dejavnosti kot 
so špotne aktivnosti, rekreacija in drugi krožki (16). Preprečeno jim je bilo 
tudi druženje z vrstniki. Veliko število raziskav je dokazalo, da to ni bilo 
upravičeno. Ključna je študija, ki dokazuje, da se igralci ragbija niso okužili 
med tekmo, ko so igrali proti drugi ekipi, v kateri so bili nekateri igralci 
potrjeni kot Sars-CoV-2 pozitivni (17). Prepoved športnih dejavnosti ali celo 
kontaktnih športov ni potrebno. Prepoved obšolskih dejavnosti ne prispeva 
bistveno k zmanjšanju širjenja virusa, ima pa porazne posledice na telesni 
in duševni razvoj otrok, njihovo vedenje in akademske dosežke. Pripomogla 
je tudi k zaskrbljujočemu porastu poskusov samomorov. Mnoge obšolske 
dejavnosti, dokazano ugodno vplivajo na bojše akademske dosežke, čeprav 
niso nujno povezane z akademskim področjem. Otroci imajo zaradi takšnega 
udejstvovanja boljše ocene in so bolj ustvarjalni. Obšolske dejavnosti otrokom 
pomagajo pri sklepanju prijateljstva, spoznavanju pomena timskega dela in 
vodenja. Te dejavnosti povečajo samozavest, spodbujajo in nagrajujejo ust-
varjalnost in kritično mišljenje. Otrokom omogočajo, da prepoznajo in čim 
bolje izkoristijo svoje potenciale, kar jim omogoča uspešno prihodnost. Šport 
ima pozitiven učinek na telesno zdravje, sproščanje hormonov med fizično 
aktivnostjo pa pomaga uravnavati razpoloženje. Spodbuja tekmovalnost, am-
bicije in razvija strategijo. Vse to ima pozitiven učinek na šolsko delo. Številne 
koristi obšolskih dejavnosti izrazito presegajo skoraj nično tveganje. 

Za dobro počutje otrok in njihovo prihodnost je kjučno, 
da otroci lahko počnejo stvari, ki jih imajo radi.
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7. Otroci in Covid cepiva

V Sloveniji smo tik pred odobritvijo cepljenja otrok starejših od 12. let s Covid 
cepivi. Vsa ta cepiva so nova, še v eksperimentalni fazi, uporabljajo popolnoma 
novo tehnologijo, ki je genska terapija. Za nobenega od njih nimamo podatkov 
o dolgoročnih stranskih učinkih in posledicah, niti pri odraslih, niti pri otrocih 
(18). Cepljenje s cepivom podjetij Astre Zenece in Johanson&Johanson je bilo 
ustavljeno v številnih državah zaradi možnih življenjsko nevarnih zapletov in 
celo smrti. Pri nobenem od teh cepiv niso opravili dolgotrajnega testiranja, za 
kar je običajno potrebnih 5 do 10 let. Vsa so bila pogojno odobrena po hitrem 
postopku in (še) nimajo licence za redno uporabo. Za nobenega od cepiv ni 
dokazano, da prepreči prenos Sars-CoV-2 virusa, prav tako prejemnika cepiva 
ne ščitijo pred okužbo. Edini učinek cepljenja je zmanjšanje težav v primeru 
okužbe. Antidota proti cepivu nimamo in ne znamo ustaviti dogajanja, ki se 
po cepljenju sproži v telesu. V svetu obstajajo baze podatkov za možnost pri-
jave stranskih učinkov povezanih s cepivom (npr. VAERS v ZDA (19) ali Yellow 
card v Veliki Britaniji). Število do sedaj prijavljenih primerov povezanih s Covid 
cepivi v nekaj mesecih, presega vse prijavljene učinke cepiv v zadnjih 30. letih.

Farmacevtske družbe, proizvajalke teh cepiv niso kazensko in odškodninsko 
odgovorne za primer težjih poškodb ali smrti po cepljenju. Tveganje, da bo 
otrok zbolel za težjo obliko bolezni ali umrl je praktično nično in otroci 
niso glavni prenašalci tega virusa. Zakaj bi torej tvegali ceplje z eksperimen-
talnim cepivom, ki jim lahko uniči življenje ali celo povzroči smrt, zaradi 
bolezni, ki za njih ne predstavlja večjega tveganja in jih ne ogroža? 

Trditev, da je otroke potrebno cepiti zato, da bi zaščitili njihove starše, 
stare starše, njihove učitelje ali koga drugega nima nikakršnega smisla.

8. Otroci in kemikalije

Z začetkom epidemije je NIJZ dalo navodila za razkuževanje površin s 
kemičnimi sredstvi, s čimer naj bi preprečili širjenje virusa. Od takrat je bilo 
opravljenih več raziskav, vključno s tisto, ki jo je opravil CDC. Verjetnost za 
prenos virusa, če je površina z njim kontaminirana je 1:10.000. Na podlagi 
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teh spoznanj je jasno, da so ukrepi z razkuževanjem pretirani. Zaskrbljujoči 
so toksični učinki kemikalij, ki jih ta razkužila vsebujejo in so jim otroci 
dnevno izpostavljeni. Ameriško združenje centrov za nadzor zastrupitev od 
januarja do marca 2021 ugotavlja porast zastrupitev (20) z razkužili za roke 
(56%), z razkužili za razkuževanje površin (29%) in z belili (18%). Mnoga od 
teh razkužil vsebujejo strupene snovi npr. Triklosan (21), ftelate, paraben, 
etilacetat, itd. Mnogi povzročajo alergije, dražijo kožo in dihala. Nekateri 
so kancerogeni ali okvarijo živčevje. Drugi so hormonski motilci, ki lahko 
vplivajo na reprodukcijo ali povzročijo hormonsko odvisne rake kasneje v 
življenju. Predstavljajo tveganje za alergije, kronične in rakave bolezni. Na 
tem področju so potrebne dodatne raziskave (22). Sčasoma mikroorgan-
izmi proti tem snovem postanejo odporni, kar poveča nevarnost okužb. 
Preprečiti moramo izpostavljanje otrok tem strupom! 

Najboljši način peprečevanje širjenja Sars-CoV-2 virusa 
je umivanje rok z milom in vodo.

9. Kako zaščititi otroke

Zaključki so jasni. Tveganja, ki so jim otroci izpostavljeni zaradi ukrepov 
v šoli ob tej epidemiji izrazito presegajo koristi teh ukrepov. Kaj lahko 
storimo, da zmanjšamo škodo, ki nastaja pri otrocih?
1. Otrok naj ne uporablja maske.
2. Če v šoli zahtevajo socialno distance, razmislite o šolanju doma. 
3. Poskrbite, da bodo otroci dobili zdravo hrano, bogato z vitamini in 
    minerali.
4. Vzpodbujajte otroke k druženju in skupni igri.
5. Vsak dan naj bodo aktivni na svežem zraku.
6. Omejite čas pred ekrani na minimum.
7. Zdrav način življenja lahko odpravi/zmanjša depresijo in strah.

Otrokom je bil odvzet glas, zdravje in prihodnost. 
Na nas vseh je, da spregovorimo v njihovem imenu. 

Našim otrokom je bilo odvzeto otroštvo. 
Naj ga dobijo nazaj!
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Povzetek: 

V prispevku je opisana škodo, ki jo ukrepi ob pandemiji Covid-19 
povzročajo pri otrocih. Ukrepi bi morali biti takoj preklicati! Podani so 
predlogi, kako zmanjšati škodo, ki nastaja pri otrocih. 

Ključne besede: 
pandemija, Covid-19, ukrepi, otroci, škoda

Abstract: 

Paper presents the damage that Covid-19 pandemic measures cause to 
the children. The measures should be therefore canceled immediately! It 
includes a list of suggestions how to reduce the damage in children.

Key words: 
pandemic, Covid-19, measures, children, damage



225

PRAVO IN POLITIKA

CEPLJENJE: KRŠENJE PREDPISOV IN 
IGNORIRANJE VARNOSTNIH MEHANIZMOV

Jure Pogačnik, univ. dipl. prav.

KORONSKA KRIZA KOT POSLEDICA 
POLITIKANTSTVA POLITIKE

mag. Gregor Kos

Izvirni znanstveni članek
COVID-VPRAŠANJA IN SIVE LISE V PRESEČIŠČU

PRAVA, HUMANISTIKE IN MEDICINE 
Izr. prof. dr. Andraž Teršek

PREDSTAVITEV REŠEVANJA NEKATERIH 
POSTOPKOVNIH VPRAŠANJ V USTAVNOSODNI 

PRESOJI AKTOV DRŽAVE, KI POMENIJO ODZIV NA 
EPIDEMIJO COVID-19

Igor Vuksanovič 

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST 
ZARADI POSLEDIC CEPLJENJA ZA COVID-19

Marko Blatnik univ. dipl. prav.



226



227

CEPLJENJE: KRŠENJE PREDPISOV IN 
IGNORIRANJE VARNOSTNIH MEHANIZMOV

Jure Pogačnik, univ. dipl. prav.

Cepljenje v Sloveniji

Pričelo se je leta 1800 s cepljenjem proti črnim kozam. Leta 1937 se je 
uvedlo cepljenje proti davici, 1948 proti tuberkulozi, 1951 proti tetanusu, 
1959 proti oslovskemu kašlju in  1957 proti otroški ohromelosti. Prvo 
obvezno cepljenje je bilo leta 1968 proti ošpicam – z enim odmerkom 
cepiva. Od takrat se vsakih nekaj let kot obvezno določi kakšno dodatno 
cepljenje, tako da obstoječi Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB) določa 
obvezno cepljenje že zoper deset nalezljivih bolezni. 

Mnenje stroke ni enotno

Uradno mnenje Svetovne zdravstvene organizacije, proizvajalcev 
cepiv oziroma študij, ki so jih financirali proizvajalci, je, da je cepljenje 
najučinkovitejši in varni ukrep zoper nalezljive bolezni. Slovenske zdavs-
tvene oblasti to stališče zagovarjajo. Nasprotno pa ugotavlja na stotine 
neodvisnih študij: cepljenje je neučinkovito, nevarno za posameznika in 
celotno družbo. Gre za študije, ki so jih objavile ugledne strokovne pub-
likacije. V eni sami publikaciji jih je več kot 400 zbral Neil Z. Miller pod 
naslovom Critical Vaccine Studies. Leta 2016 je zbornik izšel pri založbi 
New Atlantean Press. Kasneje je Alan Palmer zbral kar 1.200 tovrstnih 
znanstvenih raziskav, ki so brezplačno dostopne na internetu pod nas-
lovom The Truth Will Prevail. Poleg omenjenih katalogov obstaja še na 
desetine knjig, ki cepljenje predstavljajo kot velik zdravstveni problem.

Medicinski poseg, o katerem si je mnenje stroke tako različno, ne sme biti 
predpisan kot obvezen. Glede na neodvisne raziskave bi bila upravičena 
debata, ali cepljenje sploh dovoliti, ne pa, ali naj bo obvezno ali ne. 
Z razvojem cepiv zoper Covid-19, ki sicer ne ustrezajo definiciji cepiv 
temveč genski terapiji (manipulaciji?), se je konflikt med sponzorirano 
in neodvisno stroko še zaostril. Mnogi zdravniki po celem svetu so bili 
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zavoljo svoje vesti pripravljeni tvegati zamero farmacije in zdravstvenih 
oblasti, ter so se izpostavili s svojim nasprotovanjem. Najbolj vidne skupi-
na so America’s Frontline Doctors, World Doctors Alliance in v Sloven-
iji Iniciativa slovenskih zdravnikov. Obstajajo še številne druge, vsem 
pa je skupno, da jih množični mediji ignorirajo, PR strokovnjaki pa jih 
poskušajo v javnosti očrniti. 

Cepljenju nasprotujejo najbolj 
izobraženi, informirani in skrbni straši

Dvomi in nasprotovanje cepljenju obstajajo že dobrih 150 let. Staršev, ki 
cepljenju nasprotujejo, je vse več. V Sloveniji po raziskavi NIJZ cepljen-
ju ne zaupa več kot polovica mater. Po ugotovitvah svetovne raziskave, 
katere rezultate je Delo objavilo dne 19. junija 2019, je 13 % Slovencev 
prepričanih, da cepiva niso varna. Sicer navedena študija kaže na to, da 
je največje nezaupanje glede cepljenja v razvitejših družbah, najbolj pa 
mu zaupajo v revnih okoljih z nizko izobrazbo. Na splošno velja, da je 
izobrazba med nasprotniki cepljenja povprečno precej višja kot izobrazba 
oseb, ki so neopredeljene ali cepljenju zaupajo. 

S Covid-19 “cepivi” se je slika še nekoliko izostrila: več kot polovica 
državljanov se ne želi cepiti. Vtis je, da sta bili politična in zdravstvena 
elita s pomočjo načrtovalcev na takšen odziv dobro pripravljeni, saj sta 
dokaj hitro pričeli z uveljavljanjem vseh mehkih oblik prisile, ki so jih že v 
začetku domnevne epidemije napovedali takoimenovani teoretiki zarote. 
Gre za nesprejemljive oblike diskriminacije zdravih oseb, ki jih politična 
elita vsiljuje pod pretvezo skrbi za zdravje.

Skrivanje študij o varnosti in učinkovitosti 
in eksperimentalna “cepiva”

Leta 2013 je Mateja Černič na Javno agencijo za zdravila in medicinske 
pripomočke (JAZMP) naslovila vlogo za posredovanje varnostnih študij za 
nekatera cepiva. JAZMP študij ni želel razkriti, pri tem pa se je skliceval na … 
poslovno skrivnost. Sodni postopki v zvezi s tem še vedno trajajo. Zaskrbljujoče 
je, da dostopa do teh študij nima nihče, niti zdravniki ali raziskovalci. 
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Kako lahko kdorkoli trdi, da so cepiva učinkovita in varna, 
če sploh ni videl študij varnosti in učinkovitosti? 

“Cepiva” zoper Covid-19 imajo začasno dovoljenje za uporabo v izred-
nih razmerah, saj niso bila podvržena vsem varnostnim študijam. Zato je 
logično, da gre za poizkusna oz. eksperimentalna cepiva. Sporno je, kako 
in na podlagi česa so dobila dovoljenje za uporabo, saj zoper Covid-19 
obstajajo učinkovita zdravila oz. so bila dosegljiva, dokler jih niso s po-
javo Covida-19 onemogočili, omejili ali prepovedali. Evropska agencija za 
zdravila bi morala za svoje ravnanje odgovarjati. 

Sporno je tudi navajanje t.i. Fact Checkerjev in posameznih zdravstvenih 
strokovnjakov, da Covid-19 cepiva niso eksperimentalna cepiva. Gre za 
tolmačenje, ki so v nasprotju z vsemi do sedaj veljavnimi standardi in z 
logiko, kar je nasploh značilnost najnovejše domnevne epidemije. 

Desetletja sistematičnega prikrivanja sestavin v cepivih

Za vsebnost mnogih sestavin v cepivih stroka desetletja sploh ni vedela. 
Podatki prihajajo na dan šele v zadnjih 5 letih zaradi dostopnosti labora-
torijskih testov in interesa neodvisnih raziskav. Za večino teh sestavin je 
znano, da so škodljive. Tipične sestavine cepiv so:

•	 bakterijski	toksini	oziroma	toksoidi:	
 davični, tetanusni toksoid, pertussis toksin …

»Na področju javnega zdravja bi se negativne posledice morebitne neus-
trezne oz. napačne interpretacije razkritih dokumentov lahko kazale npr. 
v dejstvu, da bi posamezniki oz. večje skupine pričeli množično zavračati 
cepljenja, kar bi negativno vplivalo na precepljenost in epidemiološko sliko 
prebivalstva RS.«

Iz tožbe JAZMP proti Informacijski Pooblaščenki, podane na Upravno 
sodišče RS (I U 337/2014-1), 20. 2. 2014, str. 7–8[1]: 
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•	 strupene	snovi:	živo	srebro,	aluminijeve	spojine,	fenol,	skvalen,		
 detergent – polisorbat 80 …

•	 alergene	snovi:	
tiomersal (živosrebrova spojina), antibiotiki (neomicin) …

•		 rakotvorne	snovi:	formaldehid	...

•	 tuje	beljakovine	in	druge	nečistoče,	ki	jih	ne	uspejo	odstraniti	pri	
 proizvodnem postopku: beljakovine govejega seruma, beljakovine 
 kvasovk …

•	 živalski	virusi,	ki	izvirajo	iz	tkiv,	na	katerih	pridobivajo	cepiva	
 (mnogo od njih je retrovirusov in onkogenih): prašičji, ptičji, 
 opičji virusi …

•	 anorganske	nečistoče:	nebiološki	bio-nekompatibilni	in	
 nerazgradljivi mikro in nanodelci, ki jih iz telesa ne moremo 
 nikoli več izločiti

•	 ostanki	človeških	DNK	molekul,	ki	se	vgrajujejo	v	naš	genetski	
 material

Izbruhi nalezljivih bolezni v popolnoma precepljenih populacijah

Razlog sta primarna in sekundarna odpoved cepiva. Pri primarni odpove-
di cepiva je razlog, da se določen del cepljene populacije na cepljenje ne 
odzove s tvorbo protiteles. Takih je od 10 % do 75 % cepljenih (npr. cepivo 
proti hepatitisu B za odrasle). Pri sekundarni odpovedi cepiva je razlog v 
osnovni pomanjkljivosti vseh cepiv. Cepiva ne prinašajo dosmrtne imu-
nosti, ampak le začasno – od 6 mesecev do 10 let. Večinoma so ta časovna 
obdobja zaščite postavljena arbiritrarno in so bistveno krajša kot trdijo 
proizvajalci cepiv.
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Cepilna represija v Sloveniji med najhujšimi

Cepljenje je obvezno pretežno v državah vzhodne Evrope in drugih 
državah s pozno ali slabo razvito tradicijo demokracije in državljanskih 
svoboščin. Vendar je le redkokje cepilna represija tako dosledna in vz-
trajna kot v Sloveniji. Na podlagi odločbe v upravnem postopku lahko 
Zdravstveni inšpektorat staršem v nedogled nalaga denarne kazni zaradi 
necepljenja. 

Pričakujemo lahko, da bo cepljenje zoper Covid-19 v Sloveniji postalo ob-
vezno, kakor hitro bo preteklo poizkusno obdobje za nova cepiva, se pravi 
leta 2022 ali 2023. Vprašanje je, kako bodo zdravstvene oblasti in regula-
torji sicer opravičili podelitev dovoljenja, saj so št. zabeleženih neželenih 
stranskih učinkov izjemno visoke. O tem v naslednjem poglavju. 

Ne obstaja učinkovit pregled nad posledicami cepljenja

V veliki Britaniji so do 20. maja 2021 uradno zabeležili že 175.673 neželjene 
učinke po prejemu cepiv proti Covidu-19. Od tega 382 smrtnih primerov. V 
ZDA so do 7. maja 2021 zabeležili 192.954 neželenih učinkov, od tega 4.057 
smrti. Podatki za EU so nejasni, saj je EMA skupno število nerazumljivo 
razdrobila na mnoge razpredelnice, bolj jasni so podatki iz Švedske: do 12. 
maja 2021 je zabeleženih 33.481 neželjenih stranskih učinkov. 

Ustvarjati vtis, da so cepiva varna je torej zavajujoče, še posebej če 
upoštevamo, da so v raziskavi, ki jo je opravil Harvard Pilgrim Health 
Care, ugotovili, da se prijavi manj kot 1% vseh neželjenih stranskih pos-
ledic cepljenja. Odločitev o cepljenju torej še zdaleč ni tako enostavna, kot 
nam prikazujejo zdravstvene oblasti. Sistem spremljanja stranskih učinkov 
je pasiven oz. odvisen od iniciative staršev oz. cepljenih in zdravnikov. To 
ne deluje, ker so starši praviloma preobremeni, zdravniki pa nezainteresi-
rani. Starši, katerih otrok utrpi hude posledice po cepljenju, se praviloma 
ukvarjajo z reševanjem nastalega problema, ne pa z birokracijo, statistiko 
in formalnostmi. Znani so tudi primeri, ko zdravniki stranskih učinkov 
niso želeli kot takšne zabeležiti v zdravstveni karton ali pa jih niso posre-
dovali v register.  
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Ignoriranje varnostnih mehanizmov

Zdravnik bi moral pred cepljenjem preveriti morebitne alergije na sesta-
vine cepiva, resen nezaželen učinek cepiva pri predhodnem cepljenju in 
kronične bolezni, pri katerih cepljenje ni primerno. Ta vsebina je bila v 
ZNB dodana na podlagi sodbe Ustavnega sodišča in nikoli ni zaživela v 
praksi. To se v praksi sistematično ignorira, zato je obvezno cepljenje bolj 
nevarno kot prostovoljno cepljenje. Nedopustno je, da javnost pri Cov-
id-19 cepivih sploh ne ve, kdo se ne sme cepiti. Teh podatkov in opozoril 
ni zaslediti nikjer. 

Sistematično kršenje pojasnilne dolžnosti 

Starši ne vedo niti tega, da bi morali stranske učinke cepiv prijaviti, niti 
tega, da so v primeru resnih in trajnih posledic upravičeni do odškodnine. 
Ne zavedajo se, da v določenih primerih cepljenje ni dopustno. Za 
zdravnike je namreč pomembno le to, da čim hitreje opravijo neizbežno, 
da »problematične« starše prepričajo v nujnost in varnost cepljenja. V ta 
namen jih založijo z množico nepotrebnih informacij, ki jih obremen-
jeni starši zelo redko preberejo. Takšno preplavljanje z informacijami v 
politični manipulaciji ni nič novega. 

Zaradi kršitve pojasnilne dolžnosti je Zdravstveni inšpektorat med leti 
2010 in 2012 prejel več deset prijav zoper zdravnike, ki pa jih ni ustrezno 
obravnaval.

Pri Covid-19 cepivih dobi kršenje pojasilne dolžnosti novo dimenzijo in 
znake kaznivega dejanja, saj gre za eksperimentalno cepivo. Splošno zna-
no dejstvo je, da osebe, ki opravljajo cepljenje zoper covid 19, cepljenim 
osebam ne pojasnijo, da gre za eksperimentalna cepiva brez običajnih do-
voljenj in da varnost in dolgoročni stranski učinki sploh niso raziskani. 
Cepljene osebe niso deležne niti drugih pojasnil, ki so nujno potrebne 
za ustrezno varnost cepljenja. Gre za osnovne varnostne mehanizme. 
Niso jim dostopna niti navodila k cepivom. Glede na pravni status novih 
nepreizkušenih cepiv pa je očitno, da se nad obsežnim delom populacije 
izvaja medicinski eksperiment, kar je v nasprotju z 18. členom Ustave RS, 
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ki med drugim določa: »Na človeku je prepovedano delati medicinske ali 
druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve.« 

Zaradi sistematične kršitve pojasnilne dolžnosti, je bila že 3. maja 2021 na 
Zdravstveni inšpektorat podana prijava, vendar ZIRS postopka do pisan-
ja tega teksta še ni uvedel. Prav tako je Komisija za zdravniško etiko pri 
Zdravniški zbornici Slovenije že v marcu 2021 prejela številna vprašanja 
glede etičnosti izvajanja medicinskega eksperimenta na tako velikem delu 
populacije, pa do pisanja tega teksta v začetku junija 2021 še ni odgovorila 
in ni videti, da sploh bo. Videti je, da kot državljani ne moremo računati 
na korektno delo nobene zdravstvene inštitucije. Medtem, ko ni denarja 
in sredstev za najosnovnejše zdravstvene storitve, pa se na drugi strani 
nenormalna količina sredstev in družbenih resursov usmerja v domnev-
no zaščito pred domnevno epidemijo.

V praksi ni odgovornosti za škodo zaradi cepljenja

O odškodninah za posledice cepljenja odloča minister, predvsem na 
podlagi mnenja Komisije za ugotavljanje vzročne zveze med obveznim 
cepljenjem in nastalo škodo. V to komisijo minister imenuje katerega-
koli strokovnjaka, ne glede na konflikt interesov. Zaradi neinformiranosti 
žrtev cepljenja so zahtevki za odškodnino redki, še ti pa so podvrženi 
sporni presoji domačih strokovnjakov. Dober primer neobjektivnosti ce-
lotnega sistema je primer Melanije Bahun, katere starša sta se več kot 20 
let na sodišču borila za odškodnino. Kljub mnenju tujega strokovnjaka, da 
gre brez dvoma za poškodbo zaradi cepljenja in kljub priznanju proizva-
jalca cepiva, da zdravniki ne bi smeli uporabiti dveh doz cepiva, družina 
od države ni dobila odškodnine. 

V tej anomaliji je potrebno izpostaviti tudi ignoriranje sodbe Sodišča Ev-
ropske unje, ki je že leta 2017 v zadevi C-621/15 presodilo, da mora v pri-
meru stranskih učinkov po cepljenju dokazno breme nositi proizvajalec 
cepiva oziroma po analogiji slovenske ureditve država. Edino vprašanje, o 
katerem se torej lahko izreče komisija za vzročno zvezo v primeru škode, 
ki nastopi neposredno po cepljenju, je, ali je brez dvoma dokazano, da 
škoda ni nastala kot posledica cepljenja.
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Kršitev medicinske etike 1

Za zdravnike je podobno kot za odvetnike predvidena posebna obravnava 
zaupnega odnosa do stranke oziroma pacienta. Pri pediatrih v Sloveniji 
pa to žal ne drži, saj so le-ti dolžni svoje paciente prijaviti Zdravstvenemu 
inšpektoratu, v kolikor se niso cepili. Sistem obveznega cepljenja torej ne-
dopustno posega v zaupni odnos med zdravnikom in pacientom, tako da 
zdravniku poleg vloge zaupnika nalaga še vlogo ovaduha. Zaskrbljujoče 
je, kako malo zdravnikov se je temu uprlo. Uradno nihče. Zdravniška 
zbornica se je menda “zavedala težave” in to je vse. 

Covid-19 bi znal to anomalijo z ramen zdravnikov prenesti na ramena 
tehologije, kjer pa se pojavlja ovira človekovih pravic in varstva osebnih 
podatkov. Zato lahko v prihodnje pričakujemo nadalnje poseganje v Za-
kon o nalezljivih boleznih pod pretvezo varovanja zdravja. 

Kršitev medicinske etike 2

Kot vsa zdravila imajo tudi cepiva proti nalezljivim boleznim vrsto stran-
skih učinkov. Razlika med cepljenjem in drugimi medicinskimi posegi  je 
v tem, da je cepljenje preventivni poseg, ki se opravi pri zdravih osebah 
in zato ni namenjeno izboljšanju zdravstvenega stanja – lahko ga zgolj 
poslabša. Torej je vsako cepljenje potencialno škodljivo, zato bi nujno 
moralo biti stvar svobodne izbire posameznika. 

Neupoštevanje pravice do ugovora vesti

Ugovor vesti je pravica iz 46. člena Ustave RS, vendar se pri cepljenju ne 
prizna. To pravico bi morali priznati tako vegetarijancem, določenim ver-
skim skupinam in tistim, ki imajo moralne pomisleke. Pri predlogu spre-
membe ZNB v letu 2007 so vsaj štiri skupine državljanov podale svoje 
pripombe v prid izvzetju od obveznega cepljenja na podlagi ugovora vesti. 
Predlog je šel že skozi javno obravnavo, nato pa izginil. Javnost nikoli ni 
izvedela zakaj. 
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Nespoštovanje sodbe Ustavnega sodišča

Ustavno sodišče je v sodbi decembra leta 2004 presodilo, da država lahko 
predpiše cepljenje kot obvezno pod pogojem, da se jasno predpiše us-
trezne varnostne mehanizme in odškodnino tistim, ki bi zaradi tega utr-
peli škodo. Teoretično je bilo temu zadoščeno z obstoječim ZNB, v praksi 
pa se ignorirata oba pogoja, kot ju je izpostavilo Ustavno sodišče. 

Ministrstvo za zdravje sistematično krši pravila 
upravnega postopka in varnostne mehanizme 

Gre za sistematično in zavestno kršenje osnovnih načel upravnega post-
opka, v katerem se izdaja odločbe glede opustitve cepljenja. Obrnjen izrek 
“opustitev se ne odobri” namesto “naloži se izvedba cepljenja” je poskus 
Zdravstvenega inšpektorata, kako prikriti opustitev načela materialne 
resnice, po katerem bi morali raziskati in pretehtati vsa dejstva. Pa jih 
seveda ne. Od leta 2005 dalje je Upravno sodišče razveljavilo na desetine 
odločb ministrstva, ki svoje kršitve vztrajno ponavlja s ciljem doseči čim 
večjo precepljenost, ne glede na posledice. 

Zavajanje javnosti s teorijo o precepljenosti 
oz. teorijo kolektivne imunosti

Gre za nikoli dokazano teorijo, na podlagi katere zdravstvene oblasti ute-
meljujejo celotno cepilno represijo ter spodbujajo nestrpnost do tistih, 
ki svojih otrok ne želijo cepiti. Omenjena teorija je še pred desetletji go-
vorila o bistveno nižjem odstotku preceplenosti, ki zagotavlja kolektivno 
imunost, ter da zdravstvene oblasti ob navajanju “zaskrbljujoče nizkega 
deleža” precepljenosti navajajo napačne podatke. Če je cepljenih npr. 95 
% otrok do določene starosti, to še ne pomeni, da je  precepljenost popu-
lacije 95 %. Če upoštevamo primarno in sekundarno odpoved cepiv ter 
osebe, ki nikoli niso bile cepljenje, je odstotek precepljenosti populacije 
bistveno nižji. Po oceni avtorja okoli 30 %. Ob tem dejstvu je kakršnakoli 
teorija o kolektivni imunosti nerazumna. 
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Covid-19 je teorijo o kolektivni imunosti dodatno relativiziral. Zdravs-
tvene oblasti so cepilno kampanjo začele z obljubami, da bo zadostovala 
70% precepljenost, saj so bili takrat že znani podatki, da se večina prebival-
stva noče cepiti. 

Cepljenje brez vednosti staršev

Zaradi obveznosti se cepi ne samo rutinsko, temveč v nekaterih prim-
erih celo brez vednosti staršev. Gre za skrajni primer neodgovornosti 
in ignoriranja varnostnih mehanizmov. Obveznost je idealen izgovor za 
takšno malomarnost. Tako so na začetku leta  2005 še vedno avtomatično 
cepili zoper tuberkolozo, čeprav to cepljenje sploh ni bilo več obvezno. 
Brez vednosti in privolitve staršev so cepili zato, da ne bi potekel rok upo-
rabe oziroma da so porabili zaloge. Mnogokrat se cepljenje brez privolitve 
dogaja pri sistematskih pregledih. 

Zaključek

Slovenski zdravstveni sistem je že desetletja ena osrednjih tarč korupci-
je. Poleg korupcije in množice interesov ga bremeni neučinkovitost. V 
številnih primerih ne zagotavlja osnovnih storitev v primernem roku. Zato 
toliko bolj bode v oči nesorazmerna pozornost, ki jo ta sistem posveča 
bolezni Covid-19. Priča smo ugrabitvi celotnega javnega servisa za zago-
tavljanje spornih ukrepov za preprečevanje sporne epidemije. Krona vseh 
ukrepov pa je cepljenje. Videti je, kot bi bila cela epidemija zrežirana samo 
zato, da se javnosti vsili nova cepiva. Glede na to, koliko anomalij je bilo 
pri cepljenju prisotnih že sedaj, lahko pričakujemo še slabše nadaljevanje. 
Povezovanje neodvisnih strokovnjakov s področja medicine in volunter-
skega dela pravnih strokovnjakov je edino upanje družbe, da se izvije iz 
vse bolj brutalnega objema politične elite in njenih sponzorjev. Pogoj je 
neodvisno sodstvo. 
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KORONSKA KRIZA KOT POSLEDICA 
POLITIKANTSTVA POLITIKE

mag. Gregor Kos

Ustavno sodišče nam je (vsaj) pri tej temi močno olajšalo delo z ugotovitvi-
jo, da je Vlada sprejemala ukrepe politično in je nikoli ni zanimalo stroko-
vno ozadje. Tim. koronska oziroma pravilneje, razglašena kriza, pa je poka-
zala dve pomembni značilnosti, neposredno povezani s politiko. Prva je, da 
smo se državljanke in državljani končno začeli zavedati pomena politike 
oziroma  posledic delovanja politike, ki so porušile naše laične predstave 
o tem, da naš predstavniški sistem ni slab, da naša demokracija ni šibka, 
kaj šele potencialno škodljiva. Dodobra smo spoznali, da slovenski politični 
sistem še zdaleč ni neodvisen, da je, nasprotno, izredno vodljiv in očitno 
voden ter predvsem zelo škodljiv za blagostanje in celo zdravje državljank in 
državljanov. In še več, dokončno smo spoznali, da v slovenskem političnem 
sistemu težko (še) govorimo o kakršnikoli državni suverenosti. Vprašanje 
za kasnejše razprave pa tudi je, ali smo o slednji (sploh) lahko kadarkoli 
govorili. Ali vanjo verjeli.

Druga značilnost povezanosti razglašene krize s politiko pa je uvodno iz-
postavljena sporna političnost odločitev o vprašanjih, ki zadevajo tako ve-
like spremembe življenja vseh ljudi, da odgovori nanje ne morejo biti niti 
v domeni katerekoli stroke niti režimskih političnih strank. To pomeni, da 
sporna političnost uvedenih, družbeno in življenjsko destruktivnih ukre-
pov, ki so se skušali legitimirati pod krinko priokusa zdravstvene stroke, v 
nobenem primeru ne more biti legitimna. In tudi, če bi se hipotetično up-
ravljanje s koronsko krizo prepustilo npr. zdravstveni stroki, te ne bi smeli 
zastopati posameznice in posamezniki z očitnim konfliktom interesov, ki se 
je v času politično razglašene krize le še povečeval, saj so ti v tem času uspeli 
poleg znatnih finančno-zaslužkarskih koristi pridobiti tudi položajne koristi1. 
Pri tem je situacija v Sloveniji nekoliko drugačna od drugih držav, kjer vse 

1 Primer dr. Beović in njena »izvolitev« za predsednico Zdravniške zbornice Slovenije. Vir: 
uradna stran Zdravniške zbornice https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-
in-analize/obvestila/2020/12/16/prof.-dr.-bojana-beovi%C4%87-izvoljena-za-predsednico
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od začetka razglašene krize aktivno delujejo razne strokovne skupine, ki 
politično razglašenim ukrepom odločno in argumentirano nasprotujejo.

Nas pa poleg politikantske politike javno nagovarja le  oportunistična stroka, 
vsi poskusi neodvisne, predvsem zdravniške stroke, pa so v smislu javnosti 
obsojeni na družbena omrežja in redke množično medijske pozornosti. In 
bolj pogoste načrtne diskreditacije.

Dodaten problem političnosti odločanja o vprašanjih, ki presegajo poo-
blastila režimske politike, leži tudi v dejstvu, da v Sloveniji ne obstaja 
parlamentarna politična opcija, ki bi kakorkoli nasprotovala politično 
razglašenim ukrepom ali politično razglašeni krizi. Še več, v trenutni 
krizi skušajo ‘levo’ orientirane opozicijske stranke nezadovoljstvo ljudstva 
preusmeriti v nezadovoljstvo z vodenjem vlade, s čemer se skuša načrtno 
zatreti kakršnekoli močnejše odzive ljudstva na izvorni problem politično 
razglašene krize in političnih ukrepov – to je načrt razprodaje države in 
ustoličenje brezpravnosti ljudstva. 

Naj ponazorimo dve zgodovinski dejstvi, ki sta botrovali aktualni 
političnosti razglašene krize in ukrepov.

Prvo je nenaden, nenapovedan in nepričakovan odstop prejšnjega preds-
ednika vlade (Marjan Šarec), ki se je formalno zgodil po sicer pogosto 
zamolčanem dejstvu odstopa stranke Levica od nekakšne protokolarne 
podpore koalicije leve politične opcije in sredine. Dejansko pa zgolj nekaj 
dni po obisku prejšnjega predsednika vlade na Svetovnem ekonomskem 
forumu v Davosu. Šarec se je foruma udeležil 21. in 22. januarja, in sicer 
po podatkih uradnega portala Vlade Republike Slovenije gov.si na pov-
abilo ustanovitelja in vodje SEF prof. Klausa Schwaba2. Prav ime nave-
denega pa se v številnih analitičnih objavah uglednih pravnih in drugih  
strokovnjakov vseskozi omenja v povezavi z izvorom načrtne razglasitve 
tim. koronske krize in posledičnih ukrepov na globalni ravni. Je naključje, 
da je Šarec odstopil natanko dva delovna dneva po vrnitvi iz Davosa? 

2 Vir: https://www.gov.si/en/news/2020-01-21-prime-minister-sarec-in-davos-eu-
membership-for-the-countries-of-the-western-balkans-should-be-our-ultimate-goal-
and-our-steps-towards-this-goal-should-be-accelerated/
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Drugo dejstvo je prelomna odločitev, ponovno povezana s Šarčevo vla-
do, v kateri pa je ključni akter tedanji zunanji minister Miro Cerar. Ta 
koalicija ja namreč v Državnem zboru nekaj dni pred Božičem leta 2018 
potrdila Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Medameriške in-
vesticijske korporacije, razglasil pa ga je predsednik republike (tako kot 
vse zakone v RS) na dan 28. december (!) 20183. Že takoj, na prvi pogled 
očitno časovno najmanj nenavadno za tak zakon, kaj šele vsebinsko za 
nekaj, kar naj bi bila suverena in neodvisna Republika Slovenija. Kajti ob 
skrbnem branju vsebine tega zakona ostanemo povsem brez besed:

- »Nič v tem sporazumu ne more preprečiti korporaciji, da bi ravnala 
tako in uveljavila take pravice, ki se ji zdijo potrebne za zaščito njenih 
interesov v primeru zamude z izpolnitvijo ali neizpolnitve obveznosti za 
katerokoli naložbo, dejanske ali morebitne insolventnosti podjetij, v katera 
so bila vložena sredstva, ali v drugih primerih, ki po mnenju korporacije 
ogrožajo te naložbe.«

- »Pri upravljanju svoje službe so uradniki in osebje korporacije po dolžnosti 
popolnoma zavezani korporaciji ter ne priznavajo nobene druge oblasti. 
Vsaka država članica spoštuje mednarodni značaj te obveznosti.«

- »Članice ali osebe, ki nastopajo v imenu držav članic ali uveljavljajo nji-
hove zahtevke, ne morejo vložiti tožbe proti korporaciji«

- »…lastnina in premoženje korporacije uživata imuniteto pred vsakršno 
obliko zasega, zaplembe ali izvršbe ne glede na to, kje sta in kdo ju 
poseduje«

- »Premoženje in sredstva korporacije uživajo imuniteto pred preiskavo, 
zasegom, zaplembo, razlastitvijo ter katerimi koli drugimi načini odvzema 
ali zasega z izvršilnimi ali zakonskimi ukrepi ne glede na to, kje sta in kdo 
ju poseduje«

3  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlmpid=20192
  Primera: glasovanje Levice in nekaterih drugih levo-sredinskih strank oz. poslank in 
poslancev v podporo 
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- »Arhivi korporacije so nedotakljivi«

- »Vsi guvernerji, izvršni direktorji, namestniki, uradniki in osebje kor-
poracije uživajo naslednje privilegije in imunitete: a) imuniteto pred sodn-
imi postopki za dejanja, ki jih opravljajo po službeni dolžnosti, razen kadar 
se korporacija odpove tej imuniteti;«

- »Korporacija, njeno premoženje, druga sredstva, prihodek ter operaci-
je in transakcije, ki jih opravlja na podlagi tega sporazuma, so oproščeni 
vseh davčnih in carinskih dajatev. Korporacija je prav tako oproščena 
kakršne koli obveznosti, ki zadeva plačilo, zadržanje oziroma pobiranje 
davkov ali drugih dajatev«

In še kronska:
- »Delnice Republike Slovenije v Medameriški investicijski korporaciji so 
premoženje Republike Slovenije in so v skrbi ministrstva, pristojnega za 
finance«

Torej ne delež ali del premoženja RS, temveč premoženje Republike 
Slovenije. Po našem mnenju in oceni je vse navedeno najmanj neustavno, 
predvsem pa popolna kapitulacija suverenosti Republike Slovenije pred 
interesi in koristmi neke korporacije, za kar se je tim. predstavniška poli-
tika odločila zastaviti premoženje Republike Slovenije. No, ta zakon bo 
seveda treba razveljaviti – tako ali drugače.

V čem je moč zaznati povezavo med predstavljenima zgodovinskim 
dogodkoma tim. parlamentarne demokracije RS in aktualno politično 
razglašeno krizo? Predvsem v ponavljajočem se dejstvu, da politično 
podrejanje subjektivnim interesom posameznikov ali interesnih skupin na 
državni ravni (!) – torej ne zgolj podrejanje posameznic in posameznik-
ov – pri nas ni nekaj novega, je v bistvu del politično-upravne prakse 
režimskih politik skozi vso zgodovino našega parlamenta. Podrejanje jav-
no razkritim agendam in strategijam mednarodnih kapitalskih in vojaških 
grupacij je torej že osnovano na predhodnih presedanih, ki so ostali brez 
odziva politike ali ljudske iniciative. Po izdatni krivdni zaslugi tajkunskih 
ali interesno obvladovanih tim. množičnih medijev, ki so, vključno z na-
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cionalnim RTV servisom, vse bolj podrejeni interesom režimske politike 
in oglaševalcev. In tim. sile podedovanih političnih ozadij iz obdobja 
SFRJ, ki so nedvomno ‘rak rana’ naše mlade države Republike Slovenije in 
njenih potencialov suverenosti in neodvisnosti, letos zaznavanih bolj kot 
privid in prazne črke na zbledelem papirju.

Vsa ta spoznanja, ki smo jim bili kot državljanke in državljani priča v času 
politično razglašene koronske krize, predstavljajo obsežno učno lekcijo, iz 
katere se je mogoče naučiti marsikaj. 

Prvič, da za ljudstvo ni sprejemljivo, da ne obstaja nobena možnost ljud-
ske odstavitve Predsednika republike, kadar ta ne izvaja ničesar, da bi kot 
edini neposredno izvoljen politični predstavnik zavaroval ljudstvo v času, 
ko se nad vsem prebivalstvom izvajata načrtna politična gonja in tortura 
s kršenjem naravnih in ustavnih človekovih pravic in svoboščin. Ko se 
sistematično šibi kolektivna imunost in individualno zdravje prebivalstva. 
Ko se smrti neodgovorno prepušča starejše in obolele. Ko se za interese 
kapitala zlorabljajo celo zdravja in razvoj vseh generacij naših otrok.

Drugič, da za ljudstvo ni sprejemljivo, da nima na voljo nobenega orodja 
za odstavitev Vlade, ne glede na stopnjo nezadovoljstva nad njenim de-
lom. Kakor tudi ne za odpoklic opravilno nesposobnih poslank in po-
slancev, katerih primarni interes je očuvanje lastnih stolčkov, še posebej 
zgolj tako poimenovane opozicije, ki v ničemer ne nasprotuje politično 
razglašeni krizi in politično razglašenim ukrepom, ampak celo nasprotuje 
zakonom, ki bi omogočili njeno reševanje4. 

Tretjič, da ljudstvo nima več nobenega mehanizma za referendumsko 
sprejemanje zakonov, ki bi državljanke in državljane obvarovali pred zlor-
abami oblasti v škodo ljudstva. 

 4 Primera: glasovanje Levice in nekaterih drugih levo-sredinskih strank oz. poslank 
in poslancev v podporo zakonoma ljudske iniciative – Zakon o nalezljivih boleznih in 
zatem še Zakon o zdravilih.
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In četrtič, da je torej edino še preostalo orodje tim. ustavne demokraci-
je »čakanje« na naslednje volitve in pasivno opazovanje destrukcije 
državnega premoženja in osebnega standarda državljank in državljanov. 
Potem pa v času volitev politično opredeljeni množični mediji vedno zno-
va izvajajo scenarije oglaševalcev in političnih sil iz ozadja, režimska oblast 
pa izvaja navidezne volitve. Volitve, na katere poštenost in verodostojnost 
brez aktivnega nadzora ljudstva ne gre več računati, kar je režimska oblast 
dokazala že v več primerih5. 

Zato je nujno, da kot ljudstvo poiščemo in kreiramo rešitve, ki bodo vsem 
zagotavljale varno in zdravo ter srečno življenje ter s tem zasnovale nov 
prostor oziroma novo kvaliteto naše kolektivne zavesti in naše realnosti.

Zagotovo je nujna reforma volilnega sistema – ne glede na njen vpliv na 
usodo vseh političnih opcij v našem prostoru – ki bo morala slediti volji 
ozaveščenega ljudstva. Dosedanje prikrito manipuliranje proporcionalne-
ga sistema volitev z volilnimi okraji je pomembna osnova obstoječega ‘gni-
lega’ sistema, ki ga dodatno varuje zakonska prepreka, da bi lahko stranke 
ali liste finančno podpirale tudi pravne osebe in ne le posamezniki. Sled-
nje je pogruntavščina nekdanjega ministra Viranta6, ko je izkusil, kako 
je relativno enostavno zbral sredstva za svojo novo stranko in se prebil v 
Državni zbor, ob tem pa seveda prejel ‘nalogo’, da naj se tovrstni primeri 
v prihodnje onemogočijo. In so se. Sklicujoč se na floskule o korupcijskih 
in podobnih tveganjih, ki bi bila v celoti onemogočena ali vsaj razkrita, 
če bi v Sloveniji še delovala tim. Služba družbenega knjigovodstva. Nekoč 
seveda ukinjena po volji režimske politike7. 

Možnih sprememb je več. Ena med njimi je npr. sistem ene volilne enote 
kot v primeru tim. evropskih volitev, kjer vsaka stranka oziroma volilna 
lista predloži listo kandidatk in kandidatov, pri čemer ostaja vprašljiv še 
preferenčni glas. Slednji lahko namreč predstavlja ne le možnost izraza 

 5 Aktualni primer je politična zloraba postopkov v primeru referendumskih pobud 
proti Zakonu o vodah: https://www.vodenedamo.si/kaj-imamo-povedati-ob-oddaji-
podpisov-podpore-referendumski-pobudi-vode-ne-damo/
 6 https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-novice/101741
 7 Ukinjena 1994 v času vlade pod vodstvom LDS.
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volje volivke in volivca, ampak v polju politike odpira vrata tudi popu-
larnosti estradnikov, športnikov, digitalnih vplivnežev idr., ne pa bolj 
avtentičnim predstavnikom ljudstva, ki so voljni in sposobni iskreno zas-
topati ljudstvo.

Naslednji velik izziv je tudi Ustava Republike Slovenije. Poleg že omen-
jene možne razrešitve predsednika republike, vlade in referendumskega 
sprejemanja zakonov, bi veljalo razmisliti tudi o možnosti obvezne volilne 
udeležbe, izvajanju volitev na delovni dan in vsekakor ustreznejši ureditvi 
referendumske zakonodaje. In ob vsem tem tudi temeljito premisliti, ali 
iztrošen in zlorabljen sistem predstavniške parlamentarne demokracije 
morebiti ni primerna oblika za ljudstvo Republike Slovenije. Smo more-
biti zreli za predsedniški sistem? Ali kaj tretjega, kar bi v še večji meri 
zagotovilo ustrezno sodelovanje ljudstva in dobro vodenje države?

Znabiti naslednje državnozborske volitve, ne glede na to ali bodo redne ali 
predčasne, še ne bodo prelomne. To je trenutno nemogoče oceniti. Zaen-
krat je moč zaznati, da je stopnja pritiska političnih sil iz ozadja – ki v 
Sloveniji obvladujejo večino množičnih medijev, sodišč, sindikatov, navi-
dezno nevladnih organizacij in drugih relevantnih institucij – na preus-
merjanje družbene pozornosti zgolj na problem ene politične stranke 
in njenega voditelja, ne pa na dejansko podrejenost celotne režimske 
politike zločinskim odločitvam mednarodnih kapitalskih in vojaških 
centrov moči, velikanska, kar nakazuje, da bo (če bo in ko bo) izvedba 
državnozborskih, predsedniških in verjetno tudi lokalnih volitev 2022 le 
še en dodaten privid z ustavo zagotovljene demokratičnosti. V realnosti 
pa seveda politično voden diktat.

Je pa obenem moč zaznati tudi veliko naraščanje nezadovoljstva in nezau-
panja ljudi v celotno režimsko politiko, ki je zakrivila sporno koronsko 
krizo in vsem ljudem namenoma močno otežila življenje. To pa seveda 
predstavlja pomembno okoliščino, ki lahko ob potekajočem pospešenem 
ozaveščanju ljudstva pomembno zaznamuje našo kolektivno zavest. Mor-
da se zdi, da ta proces poteka prepočasi, vendar pa je zanj značilno, da se 
udejanja izključno po načelu organske rasti, ki je ni mogoče  pospeševati 
z nikakršno silo ali prisilo. To je namreč edina garancija za potreben 
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družbeno evolucijski preboj oziroma razvoj, ki ga ne morejo zaustav-
iti kasnejše razpoke v koheziji politične zavesti ljudstva, ki bi botrov-
ale vnovičnemu zlomu ali šibkostim novega družbenega sistema. Kajti 
potekajoča (r)evolucija si tega ne more in ne sme (več) dovoliti.

Ali navedeno pomeni, da potemtakem lahko zgolj ‘čakamo’?

Ne, seveda ne. Če kaj, smo v času politično razglašene koronske krize in 
spornih ukrepov mnogi dokončno doumeli, da je naša realnost posledica 
sprejemanja preteklih odločitev – da je torej za našo bodočnost bistven 
današnji informacijski proces, ki je posledica mentalnega kreiranja (misli, 
pogovori, pisanja, objavljanja, e-deljenja…) vsakogar izmed nas. 

Ni naključje, da imamo internet, kot skorajda neskončen vir dostopa 
do vseh pomembnih, režimsko prikrivanih informacij, kar je ključ za 
potrebne spremembe kolektivne zavesti. In posledično ključ za potrebno 
ozaveščanje ljudstva.

Tu se nahajamo danes. In zato smo danes tu. 
Da vse te informacije posredujemo ljudem. 

Da kreiramo. V imenu družbeno zavednih in ozaveščenih. 
Novo kreacijo. 

Ker poti nazaj ni. 
Ker nazaj ne obstaja.
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Izvirni znanstveni članek
COVID-VPRAŠANJA IN SIVE LISE V PRESEČIŠČU 

PRAVA, HUMANISTIKE IN MEDICINE 1 

Izr. prof. dr. Andraž Teršek, 
Univerza na Primorskem (UP PEF in UP FHŠ)

Spletna stran: https://andraz-tersek.si 

1. Uvod

Seveda nisem zdravnik, kot je splošno znano. Nisem niti dovolj do-
bro poučen o naravoslovju in medicini. Moj namen ni odgovarjati na 
vprašanja, ki jim z znanjem in poklicno nisem dovolj kos. Trudim se iskati 
»znanost.« Postavljam vprašanja, iščem odgovore in pojasnila, iščem sogo-
vornike, dvomim, nikakor ne zaupam slepo in brez kritičnega mišljenja. 
Je pa sogovornike, ki bodo pojasnjevali neposredno in odkrito, težje najti. 
Še težje jih je prepričati, da bi soglašali s snemanjem pogovorov. To ra-
zumem. Posebej v teh in takih časih. Zavedam se trajne nevarnosti, tako 
rekoč grožnje »biti v zmoti.« Zato moje iskanje in spraševanje ne pojenja. 
Svojih slutenj, mnenj in prepričanj se ne oklepam. Pri njih ne vztrajam. 
Ves čas iščem razloge in vire, ki bi mi omogočali razumeti, da sem glede 
nekoga in nečesa v zmoti. In ne obratno. Zavedam pa se družbene real-
nosti in njenega kategoričnega poudarka – »kill the messenger.«

Zavedam se tudi drže prevelikega števila ljudi, tudi zdravnikov in znan-
stvenikov: o pravu sme vsakdo javno razmišljati, podajati svoja (golo) os-
ebna mnenja in vztrajati na prepričanjih, ker imajo – bojda - vsa enako težo 
(seveda nimajo) in ker pravo ni več od »golih osebnih mnenj« (seveda je), 
zato sme tudi napadati, obtoževati in žaliti pravnike in pravnice, slednji pa 
naj molčijo, ko gre za naravoslovje in medicino, pa tudi, ko gre za njuna 
stičišča s pravom. Drži? Ne drži. Žal mi je takšne (anti)intelektualne in 
značajske drže. A to ni moja drža. In s tem se tudi pretirano ne obremenjujem.
1 Besedilo je preurejena in dopolnjena različica memoranduma z naslovom Memorandum 
   o očitni in pravno nedopustni prisili ljudi v medicinske posege in o pravno prepovedanem 
   eksperimentiranju z ljudmi, dostopnega na povezavi https://andraz-tersek.si/wp-content/
   uploads/2021/05/MEMORANDUM-MAJ-2021-Tersek-2.pdf. 
   Članek so pregledali trije  anonimni recenzenti. Članek ni lektoriran.
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Na začetek postavljam 18. člen Ustave RS 2:  (prepoved mučenja): »Nihče 
ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočem kaznovan-
ju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge 
znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve.«

Nadaljujem s citiranjem in povzemanjem dveh javnih objav akademika 
prof. dr. Jožeta Trontlja. Izbral sem uglednega slovenskega avtorja, ki je 
svoje znanstveno delo posvetil področju stičišč in torišč med medicino, 
etiko in pravom, v tem smislu zatorej med naravoslovjem in humanistiko. 
Izbral sem le dve njegovi deli, ki sta javno prosto dostopno na svetovnem 
spletu. 

2. Oris zgodovine zlorabe znanosti

»Zgodovina medicinskega raziskovanja na ljudeh odkriva številne zlor-
abe, ki segajo prav do današnjega časa. Mnoge so imele za vključene 
ljudi usodne posledice. Prvi poskusi, da bi etično ravnanje raziskovalcev 
zagotovili s kodeksi in zakoni, so stari že nad 100 let. Učinkovitejši pa 
so postali zadnja desetletja, po tem, ko so Helsinška deklaracija in drugi 
mednarodni internacionalni etični in pravni instrumenti znanstvenike 
zavezali, da si pred začetkom raziskave pridobijo soglasje etične komisije. 
Oviedska konvencija Sveta Evrope je z močjo zakona zavarovala pravice 
ljudi v raziskavah. Še podrobneje pa to varstvo ureja dodatek h Konven-
ciji, dodatni protokol o biomedicinskih raziskavah…. Helsinška deklar-
acija in protokol sta si bila nekaj časa v nasprotju glede sprejemljivosti 
rabe placeba… Svetovno zdravniško združenje je podalo dodatno razlago, 
ki nasprotje odpravlja. Pričakujemo, da bo protokol sprejet in državam 
članicam ponujen v podpis in ratifikacijo v letu 2003. Skupaj s pojasn-
jevalnim poročilom bo pomembno navodilo zakonodajalcem v posa-
meznih državah; obenem pa bo dragocen vir smernic etičnim komisijam 
in predvsem znanstvenikom, ki se lotevajo raziskave na človeku.«

2  Ustava Republike Slovenije. Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80,    
     24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 
    47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a. V nadaljevanju: URS.
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Sledi daljši, a znatno skrajšani kronološki pregled dokazanih zlorab ljudi 
v znanstvene namene – izrabe in zlorabe znanosti 3.   

»Leta 1947 so vojaški sodniki zapisali prvi mednarodni etični kodeks 
o poskusih na ljudeh z naslovom »Dovoljeni medicinski poskusi.« 
Nürnberški kodeks 4 se začenja z besedami: »Prostovoljna privolitev os-
ebe v poskusu je absolutno nujna…

Leta 1946 so ameriški generali na Japonskem sklenili skrivno pogodbo z 
zdravnikom dr. Ishijem in sodelavci. Japonski zdravniki in znanstveniki so 
Američanom v zameno za imuniteto predali rezultate svojih hudodelskih 
poskusov na ljudeh z biološkim orožjem. Američani so jim celo zagotovili 
ugledna profesorska mesta na japonskih univerzah in raziskovalnih ustano-
vah. Vsa umazana resnica je prišla na dan šele skoraj pol stoletja pozneje. 
V letih 1946 do 1953 so po naročilu ameriške komisije za jedrsko energijo 
na neki šoli v Massachusettsu opravljali raziskavo o učinkih radioaktivnih 
snovi. Otroke so hranili z ovsenimi kosmiči, ki so vsebovali radioaktivne 
izotope… Leta 1950 je ameriški psihiater dr. Cameron na svojih bolnikih 
opravljal neprostovoljne poskuse: elektrokonvulzivno terapijo je kombiniral 
s psihotropnimi snovmi, kot je LSD. Te poskuse je naročila CIA. V letih 1951 
do 1960 so izvajali psihofarmakološke študije na stotinah pensilvanskih 
zapornikov. V istem obdobju so testirali farmacevtske izdelke za aplikacijo 
na kožo. 

Vodja, dr. Albert Klingman, je ob prvem obisku zapora izjavil: 
»Kar sem videl pred seboj, so bili hektari človeške kože. Med letoma 1953 in 
1960 je CIA na osemdesetih ustanovah in stotinah ljudi preizkušala učinke 
LSD-ja, da bi razvila metodo za pranje možganov. 

 3 Glej tudi Grozljivi medicinski poskusi na ljudeh. VIZI+A.SI. 1. marec 2011. 
    Dostopno na:  https://vizita.si/novice/grozljivi-znanstveni-poskusi-na-ljudeh.html  

4 Glej Jay Katz: Nürnberški kodeks in nürnberški proces: ponovni razmislek. JAMA:  
   the journal of the American Medical Association, št. 5, oktober 1997, str. 7-11. Prim. 
   Kodeks zdravniške etike. Revija ISIS, Zdravniška zbornica Slovenije, november 2016, 
   str. 17-21; The Nuremberg Code (1947). British medical journal, št. 7070. let. 313. 7 
   December 1996, str. 1448. Dostopno na: https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/
   BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf 
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Od leta 1950 do leta 1972 so otroke na šoli za duševno prizadete Willow-
brook v New Yorku inficirali z virusom hepatitisa z namenom, da bi izdelali 
cepivo. Udeležba v raziskavi je bila pogoj za sprejem v šolo. Leta 1956 
je dr. Albert Sabin preizkušal cepivo za poliomielitis na 133 zapornikih v 
Ohiu. Leta 1962 so s tržišča umaknili talidomid, potem ko se je v Zahodni 
Evropi rodilo 12.000 deformiranih otrok. Preden so dali zdravilo na tržišče, 
niso opravili testa teratogenosti na živalih. FDA od takrat naprej zahteva tri 
faze kliničnih preizkušanj, preden izda dovoljenje za promet z zdravilom..

Leta 1962 so vbrizgali žive rakave celice 22 starejšim bolnikom v bolnišnici 
za kronične bolezni v Brooklynu. Glavnemu raziskovalcu so za eno leto 
suspendirali zdravniško licenco. Dve leti pozneje so ga izvolili za pod-
predsednika American Cancer Society. V letih 1963 do 1973 je vodilni 
oregonski endokrinolog dr. Heller na zapornikih opravljal poskuse z ob-
sevanjem testisov. Za udeležbo jim je plačal 5 $ na mesec; na koncu ek-
sperimenta pa so dobili 100 $ in vazektomijo. Leta 1964 je svetovno 
zdravniško združenje (WMA) s Helsinško deklaracijo 5 postavilo temelje 
etike medicinskih raziskav na ljudeh. Helsinška deklaracija, katere osred-
nje načelo je, da interesi znanosti in družbe nikoli ne smejo prevladati 
nad koristjo posameznika, je še danes najvplivnejši etični dokument na 
področju znanstvenega raziskovanja na človeku. Helsinška deklaracija je 
doživela številne popravke…

Leta 1973 so objavili končno poročilo o študiji sifilisa v Tuskegeeju. Zaključek 
ad hoc komisije se je glasil: »Družba si ne more več privoščiti, da bi pre-
pustila znanstvenikom, da sami presojajo o pravicah posameznika 
nasproti interesom napredka znanosti.«…

Leta 1991 je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO/WHO) objavila 
smernice CIOMS (Council of International Organizations of Medical Sci-
ences) o medicinskih raziskavah in postavila 4 osnovna etična načela: 1. 
spoštovati posameznika, 2. delovati v njegovo dobro, 3. ne škodovati in 
4. delovati pravično.
5 Glej Helsinška deklaracija Svetovnega zdravniškega združenja: etična načela za 
   medicinske raziskave na človeških osebkih (World medical association declaration of
   Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects). JAMA: 
   the journal of the American Medical Association, letn. 9, št. 2 (april 2001), str. 101-103. 
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Istega leta je Vrhovno sodišče države New York razsojalo v pravdi zaseb-
nika proti državnemu uradu za duševno zdravje glede soglasij za medicin-
ske poskuse brez povezave z zdravljenjem na duševno prizadetih otro-
cih. Razsodilo je, da starši nimajo pravice, da bi dovoljevali poskuse na 
svojih prizadetih otrocih. Sodnik Greenfeld je zapisal, da se starši lahko 
žrtvujejo za znanost, če se hočejo, to pa ne pomeni, da smejo žrtvovati 
svoje otroke. Leta 1996 je neki raziskovalni novinar objavil, da leta 1975 
več kot polovica raziskovalcev, ki jih je pregledovala FDA, ni pošteno raz-
krila svojega raziskovalnega dela.

Leta 1997 so sprejeli nov zakon o FDA, ki obljublja veliko finančno spod-
budo, podaljšanje izključnosti na tržišču za 6 mesecev, če farmacevtsko 
podjetje poskrbi, da se zdravilo testira tudi na otrocih. Spodbuda lahko v 
posameznem primeru prinese do 900 milijonov dolarjev. Leta 1997 je Svet 
Evrope izdal Oviedsko konvencijo (Konvencija Sveta Evrope o varstvu  
človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo bi-
ologije in medicine) 6.  Ta konvencija, ki jo je 6 let snoval Usmerjevalni 
odbor za bioetiko Sveta Evrope (CDBI), ima moč zakona. Od 1. decembra 
1999 velja tudi v Sloveniji kot eni prvih 6 držav Evrope.

Leta 1997 je vlada ZDA naročila raziskavo preprečevanja prenosa virusa 
HIV z inficiranih afriških nosečnic na otroke. Polovica nosečnic je preje-
mala placebo. Leta 1998 je časopis Boston Globe v petih člankih z naslovom 
“Hudodelske raziskave na duševnih bolnikih” opisal kriminalno zlorabo bol-
nikov s shizofrenijo, ki so jim v neetičnih eksperimentih nalašč povzročali 
poslabšanje psihoze. Leta 2000 je Washington Post v seriji 6 člankov z nas-
lovom “Body Hunters” razkril zlorabe, ki so jih zagrešili ameriški razisk-
ovalci v nerazvitih deželah. 4. članek je opisal genetične poskuse, ki 
jih je opravljala Harvardska univerza za državni denar na kitajskem 
podeželju. Leta 2001 je prizivno sodišče v Marylandu v precedenčni sodbi 
postavilo najvišjo korist otroka kot posameznika za standard medicinskih 
raziskav na otrocih. Sodišče je razsojalo o poskusih, v katerih so po naročilu 
ameriške agencije za varstvo okolja (EPA) izpostavljali dojenčke in 
otroke zastrupitvi s svincem. Sodišče je nedvoumno prepovedalo netera-

6   Dostopno na: 
     https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/ETS164_Slovenian.pdf  
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pevtske raziskave na otrocih. Leta 2003 pričakujemo sprejetje Dodatnega 
protokola o biomedicinskih raziskavah k Oviedski konvenciji. Protokol bo v 
državah pristopnicah imel veljavo zakona in bo podrobno zavaroval pravice 
oseb, vključenih v raziskave…

Kot vidimo iz grozljive kronologije etičnih spodrsljajev v raziskavah na lju-
deh, so se celo v novejši zgodovini, v šestdesetih in sedemdesetih letih pre-
teklega stoletja, pa celo prav do današnjih dni dogajale hude zlorabe. Na-
menoma sem navedel zlorabe v ZDA, ki se ponašajo s posebno zglednim 
varstvom človekovih pravic. Vse to kaže, kako brezpogojno nujno je stro-
go in sistematično zavarovati udeležence v raziskavah, še posebno tiste iz 
najobčutljivejših skupin. Spominjam se našega velikega učitelja, pokojnega 
akademika Milčinskega, ki je pred štirimi desetletji rekel, da ve samo za en 
primer etično dosledno neoporečnega poskusa na človeku: ko ga zdravnik 
naredi na samem sebi.

… Mnogi raziskovalci in filozofi, pa tudi upravni organi so že zgodaj 
v zgodovini raziskav na ljudeh sprevideli konflikt interesov: med var-
nostjo in koristjo bolnikov in zdravih udeležencev na eni strani in in-
teresi raziskovalcev in družbe na drugi strani. Kljub temu se je skrb za 
udeležence v medicinskih raziskavah, ki se je ob razkritjih teh kršitev vse 
bolj uveljavljala, v zadnjem času izkazala kot nezadostna. Posebno klinične 
študije zdravil so se v zadnjih dveh ali treh desetletjih razvile in pomnožile v 
obsegu, ki je presenetil celo strokovnjake za razvoj v farmaciji.

Pokazalo se je, da moderna medicina potrebuje dvoje: splošno sprejeta etična 
načela, zakoličena tudi v pravu, in sistem za njihovo dosledno spoštovanje. 
Mnogi slovenski zdravniki se zavedajo velikega koraka v etiki, ki ga pomeni 
Oviedska konvencija. To je prvi mednarodni etični instrument z močjo 
zakona, ki ga morajo države pristopnice tudi kazensko sankcionirati. Os-
rednja določba uveljavlja načelo, da koristi znanosti in družbe ne smejo 
nikoli prevladati nad koristmi posameznika (3, 5). To načelo se je poseb-
no učinkovito uporabilo pri biomedicinskih raziskavah…

Kdaj lahko govorimo o zanemarljivem tveganju? Ko je možnost resne neu-
godne posledice neskončno majhna ali pa ko je teža možnih neugodnih pos-
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ledic povsem nepomembna. Pregled naključnega vzorca člankov v uglednih 
pediatričnih revijah mi je pokazal, da bi bila po tem kriteriju etično spre-
jemljiva (in objavljiva) komaj dobra tretjina opisanih raziskav. Tako ni bilo 
težko prepričati kolegov v CDBI, da so sprejeli slovenski amandma, ki je 
izraz »zanemarljivo tveganje» zamenjal z izrazom »zelo majhno tveganje.« 
Ta formulacija pa je pomenila skoraj nepremostljivo oviro za Nemčijo, 
ki je z etičnega vidika malone fundamentalistična.«

Akademik prof. dr. Trontelj nadaljuje: »Dobro pa je bilo izvedeti, da je 
Svetovno zdravniško združenje, ki napake dolgo ni priznalo, naposled le 
izdalo uradno dodatno razlago 29. člena, ki praktično povzema formulacijo 
CDBI.« 

Poudarek ni v določenem členu. Moja poudarek je moralni in etični: 
WHO dolgo ni priznala napake.

Zanimivo je tudi naslednje: »Na plenarnem zasedanju CDBI v juniju 2002 
so delegati več nordijskih držav predlagali, da bi iz Dodatnega protokola 
o biomedicinskih raziskavah izključili določbe, ki obravnavajo opazovalne 
študije in raziskave, ki temeljijo na vprašalnikih. S tem bi to področje za 
dolgo časa ostalo zunaj etične in zakonske regulative. Zahtevo so utemeljili 
s tem, da so njihove etične komisije že tako in tako hudo preobremenjene in 
se želijo znebiti ocenjevanja raziskav te vrste, ki naj ne bi pomenile tveganja 
prehudih zlorab. Da bi bilo to narobe, je CDBI prepričal opis dveh raziskav, 
ki jih je zavrnila naša KME (op.: slovenska Komisija za medicinsko etiko). 
V eni so raziskovalci nameravali povprašati otroke zadnjih letnikov neke 
osnovne šole o njihovih opažanjih glede spolnega vedenja staršev in o tem, 
ali so morebiti že doživeli spolno nasilje in kakšno. V drugi pa so namer-
avali deklicam, ki prvič prihajajo v ginekološko ordinacijo po nasvet zaradi 
bolečih menstruacij, predložiti vprašalnik o travmatskih spolnih izkušnjah. 
Nordijski argument o preobremenitvi komisij je dokončno padel ob primer-
javi z morebitno odločitvijo, da tatvin pod 100.000 evri ne bi preganjali, ker 
je policija prezaposlena.«

Akademik Trontelj zaključi z mislijo, da »se morajo znanstveniki že pri 
načrtovanju raziskave zavedati možnih posledic in sprejeti etične omejitve. 
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Nedvomno to velja za raziskave v medicini. Tu se mora znanstvena svoboda 
ustaviti pred dvema mejama: prva je imperativ varovanja človeškega dos-
tojanstva 7 druga pa prastaro načelo hipokratske medicine: primum non 
nocere.«8 

To je zelo pomembno.

3. Pravno bistvo ni izmuzljivo – kategorično jasno je

Predstavljajmo si virtualno piramido. Naj bo sestavljena iz temeljnih 
pravnih kamnov. Na vrhu je Splošna deklaracija človekovih pravic, ki 
jo je leta 1948 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov. Evrop-
ska konvencija o človekovih pravicah (ki se v preambuli tudi sklicuje na 
Splošno deklaracijo) je tik ob njej. Pripravila jo je nadnacionalna organi-
zacija Svet Evrope in je bila sprejeta in ratificirana leta 1953. Potem pride-
jo na vrsto nacionalne ustave, zatorej tudi Ustava RS. Vsem najvišjim 
pravnim aktom je skupno prav tisto, kar določa 18. člen URS: človek ne 
sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočem kaznovanju ali 
ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene 
poskuse - brez njegove svobodne privolitve. Noben človek ne sme proti svoji 
volji postati »poskusni zajček.«

Poleg Oviedske konvencije je tu še Helsinška deklaracija, ki naslavlja 
enaka in podobna vprašanja v prerezu medicine, etike in prava. Na to 
temo je bila sprejeta tudi Direktiva EU (201/20) o dobri klinični praksi 
pri kliničnem preizkušanju zdravil. 9 

7 Za strnjeno in vseobsežno razlago koncepta »človekovo dostojanstvo« glej Andraž    
   Teršek (ur.): Človekovo dostojanstvo in duševno zdravje. REVUS – revija za ustavno
    pravno teorijo in filozofijo prava, št. 10, Ljubljana 2009. Dostopno na: 
    https://journals.openedition.org/revus/93. Glej tudi Matej Avbelj et al.: Komentar 
    Ustave Republike Slovenije. Del 1: Človekove pravice in temeljne svoboščine. Nova 
    univerza, Evropska pravna fakulteta, Nova Gorica, 2019, str. 166-170.

8 Akad. prof. dr. Jože Trontelj: Meje psihiatrije. Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje, 
   oktober 2002. Dostopno na: https://www.pb-begunje.si/gradiva/Trontelj135143773360.pdf 

9 Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32001L0020
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Poleg tega v Sloveniji veljata tudi Zakon o pacientovih pravicah 10,  pa 
Zakon o zdravstveni dejavnosti 11,  Zakon o zdravniški službi  12 in Za-
kon o zdravilih 13.  Pri čemer slednjemu, enako kot številnim določbam 
Zakona o nalezljivih boleznih 14 (ZNB) in ZNB-B, očitam očitno pro-
tiustavnost. 15 Pri Zakonu o zdravilih je to določba, ki natančne podatke 
iz znanstvenih študij in analiz zdravil in cepiv določa kot »poslovno 
skrivnost«, s tem pa onemogoča uresničevanje in zaščito pravice pacienta 
do kakovostne in celostne obveščenosti, na drugi strani pa zdravnikom 
onemogoča dosledno uresničevanje pojasnilne dolžnosti (o tem, da je 
to protiustavno, se je leta 2020 že izrekla Informacijska pooblaščenka – 
dostopno na njenem uradnem spletišču). 16

Temeljna pravna pravila IN etična načela so jasna: človek ne sme biti 
podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočem kaznovanju ali 
ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znan-
stvene poskuse - brez njegove svobodne privolitve. Interesi znanosti in 
družbe ne smejo prevladati nad koristjo posameznika. Posameznika se 
ne sme »žrtvovati« s sklicevanjem na javni ali znanstveni interes. To ne 
bi bilo samo protipravno in neetično, ampak tudi nemoralno (op.: treba 
je razumeti razliko med etiko in moralo, zlasti pa razlago koncepta »norma-
tivna etika«) 17.  
10   Zakon o pacientovih pravicah. Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20.
11  Zakon o zdravstveni dejavnosti. Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
      15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF,  14/13, 88/16 
      – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIU
      POPDVE. 
12  Zakon o zdravniški službi. Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
      15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17  
      – ZZDej-K, 49/18 in 66/19.
13   Zakon o zdravilih. Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19.
14  Zakon o nalezljivih boleznih. Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo,  
      49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP.
15  Odvetnik Damijan Pavlin in njegovi sodelavci in sodelavke, mag. Gregor Kos in jaz 
       smo pripravili obsežno pobudo za presojo ustavnosti izbranih določb ZNB in ZNB-B, 
      ki zadevajo cepiva in cepljenje. Pobuda je na Ustavnem sodišču RS od leta 2020.
16  Mnenje Informacijske pooblaščenke št. 007-48/2020/2, z dne 23. 10. 2020
17  Glej Vlado Sruk: Leksikon morale in etike. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor  
      1999. Zygmund Bauman: Postmoderna etika. Znanstvena založba Filozofske fakultete, 
      Ljubljana 2016.
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Medicina mora biti zavezana k resnici, resnicoljubnosti in poštenju. 
Družba se ne sme več prepustiti znanstvenikom, da sami presojajo o 
pravicah posameznika nasproti interesom napredka znanosti. Finančni 
interesi ne smejo imeti prednosti pred pravom, moralo in etiko. 
Dobiček ne sme imeti prednosti pred ljudmi.   

To je zelo pomembno.

4. Najprej gre za pravo, šele potem za medicino – drugače pač ne gre

Seveda gre pri pandemiji/epidemiji za medicino. Četudi ne gre samo za 
medicino, ali drugače, četudi ne bi smelo iti samo za medicino, pač pa 
tudi za druge znanosti in stroke, predvsem mikrobiologijo, strojništvo in 
fiziko 18.  A najprej gre za pravo. Potem gre za politiko. Prvi in druga 
določita okvir, normativni in praktični kontekst, potem sledijo medicina 
in druge znanosti. V tem oziru je problematika in tegoba izjemnega cov-
idnega ali koronskega družbenega stanja trdovratna. Pomembno potezo 
te trdovratnosti implicira uvod tega članka. 19

Zato, to vselej znova posebej poudarim, pravniške kritične ocene in 
pomisleki na račun cepljenja in cepiv (za bolezen Covid!) ne odražajo a 
priori odklonilnega odnosa do cepiv (t.im. »protivakcinacijskosti«), pač 
pa ne le legitimno, ampak nujno, dolžno skrb za pravno politiko (pravno 
ureditev) in prakso glede cepiv, ki bo usklajena z ustavnopravnim nau-
kom, mednarodnim pravom ter medicinsko etiko in deontologijo. 20

18 Glej Furlan S.: Prezračevanje rešuje življenja (spregledani Mitja Vilar). Zarja Jana, 
     št. 44, 3.11.2020; Dušan Keber: Ali smo pri ukrepih ob epidemiji nekaj spregledali? 
     Dnevnik, 28.november 2020; Dušan Keber: Teorija vsega, Delo, 23. januar 2021; 
     Teršek A.: Apel za ureditev sistemov prezračevanja – skrb za čiščenje zraka. Dostopno na:
     https://andraz-tersek.si/apel-za-ureditev-sistemov-prezracevanja; Intervju z Mitjo 
     Lenassijem, strokovnjakom za prezračevanje. Mladina, 9.4.2021. Glej tudi javne objave 
     g. Mitje Vilarja v slovenskih medijih, dostopne na spletu.
19  Podrobno naslovim poteze te trdovratnosti v članku Andraž Teršek: Ljudje, ki se 
      vedejo kot bogovi, niso bogovi, četudi imajo ta kompleks. IUS INFO, 11. junij 2021. 
      Dostopno na: https://andraz-tersek.si/ljudje-ki-se-vedejo-kot-bogovi-niso-bogovi-
      cetudi-imajo-ta-kompleks/  
20  Navsezadnje to podrobno pojasnim v članku Andraž Teršek: Compulsory Vaccination 
        and Fundamental Human Rights (Obvezno cepljenje in temeljne človekove pravice).    
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      V: KRESAL, Friderika (ur.), AMON, Mojca (ur.). Trajnost in fizioterapija: III. znanstveni 
     simpozij 2020. Ljubljana: Visokošolski zavod Fizioterapevtika, 2020, str. 105-122. 
     ISBN 978-961-93982-4-1 [COBISS.SI-ID 37244419]. 
21 Glej podrobno v Mateja Černič: Ideološki konstrukti o cepljenju. Založba Vega, Ljubljana 
     2014. 
22 Za podrobno (ustavno)pravno analizo zakona glej Andraž Teršek:  Ustavnopravni 
      komentar predlaganih sprememb Zakona o nalezljivih boleznih in sprejetega ZNB-B. 
     Dostopno na: https://andraz-tersek.si/ustavnopravni-komentar-sprememb-zakona-o-
     nalezljivih-boleznih-znb-b/ 
23 Zakon o pacientovih pravicah. Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20.
24 Ker »izredne razmere« formalno niso bile razglašene (po 92. členu URS), uporabljam 
     izraza »izjemne razmere« ali »izjemne okoliščine«, na kar sugerira tudi 37.a člen  
     Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04, 95/15 in 139/20

V tem oziru velik problem nastopi že na samem začetku. Eno pravno 
vprašanje in samo vpogled v dva člena dveh veljavnih zakonov, Zakon o 
zdravilih (ZZDR-2) in Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB), razkrije, da 
sta glede bistvenega vprašanja, ki je temeljnega pomena za učinkovito 
pravno zaščito ljudi v vlogi pacientov, celo v medsebojnem protislovju. 
Namreč, ZZDR-2, člen 68. in ZNB, člen 22.a. V 68. členu ZZDR-2 je zapis-
ano, da so sestavine cepiva »poslovna skrivnost.« Člen 22.a ZNB pa določa, 
da je utemeljeni medicinski razlog za opustitev cepljenja alergija na sesta-
vine cepiva. Razumni in misleči človek postavi vprašanje, kako je možno 
določiti alergijo na sestavine cepiva, ki so poslovna skrivnost.21  Tudi, kako 
se je mogoče sklicevati na »utemeljen zdravstveni razlog« za odklonitev ce-
pljenja, če so študije in analize zdravil in cepiv skrivnost? 22  Seveda tudi, 
kako lahko pacient uresničuje pravico do obveščenega soglasja, zdravnik 
pa pojasnilno dolžnost (tudi po Zakonu o pacientovih pravicah), 23 že so 
podrobne informacije o študijah in analizah cepiv z zakonom določene 
kot poslovna skrivnost? Pravnikov odgovor bi bil: to ni mogoče, ni iz-
vedljivo – v obeh primerih pride to kršitve zakona, pri čemer je drugi 
primer (pravice pacienta) znatno pomembnejši.

Vsi protikoronski ukrepi, ki pomenijo poseg v temeljne človekove in 
ustavne pravice in svoboščine, so od samega začetka izjemnih družbenih 
razmer 24 najmanj sporni. In to ni nepomembno. 

Na voljo so številni poljudno znanstveni, strokovni in znanstveni vire o 
medicinskih, etičnih in pravnih problemih z »novimi« cepivi za bolezen covid.
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Podobno velja za qPCR teste 25 (Iniciativa slovenskih zdravnikov je že 
7. januarja 2021 objavila članek o manipulaciji glede uporabnosti in 
učinkovitosti testov – tako rekoč o »laži in prevari«26).27 Navsezadnje 
je na voljo tudi vse več virov glede primernosti, koristnosti in možne 
škodljivosti dolgotrajnega nošenja »običajnih« ali »kirurških« mask, 
predvsem pa o bistveni razliki med temi maskami in FFP2 maskami, ali 
boljšimi. O popolni nerazumnosti in popolni zgrešenosti »protikoron-
skih« pravnih aktov in ukrepov, kot so »policijska ura« (ki je bila hkrati 
protiustavni in nezakoniti poseg v pravico do osebne svobode )28 in ome-
jitve gibanja na občine ali statistične regije tudi ni več nobenega dvoma, 
ne z ustavnopravnega 29,  ne z medicinskega in epidemiološkega vidika. 

25O tem, da v Sloveniji ni ustrezne pravne podlage za vsiljevanje testiranj in o dokazanih 
    škodljivih učinkih zlasti na zdravje otrok in mladih glej pravno mnenje, objavljeno 
    na povezavi:  https://www.valeriekchm.com/blog/2021/4/12/odvetniki-za-clovekove-
    pravice-s-podporo-stevilnih-iniciativ 
26 Corman-Drosten recenzijsko poročilo. Iniciativa slovenskih zdravnikov. 7. Januar 2021. 
    Dostopno na: https://www.slovenskizdravniki.si/corman-drosten-recenzijsko-porocilo/
    ?fbclid=IwAR1muIgEZQXAj9m5Fhs_OqMj0gFfKXCsloOenLQyx24Lqd1cJlZylpE8Rpk 
27 Državljanka mi je poslala izpisek vprašanj in odgovorov, ki jih je izmenjala z 
      znanstvenikom Romanom Jeralo. Na vprašanje, če sta priloženi fotografiji deklaracije 
      na obeh PCR testih, na katerih piše, da test ni namenjen za diagnostiko (prva) in da ni 
      testiran v diagnostičnih postopkih (druga), “fake news”, gospod odgovori “Res je to 
      fake news.” Fotografiji, ki sta pristni in deklaraciji sta fake news? Gospod je pojasnil: 
      “Proizvajalci rutinsko napišejo, da je za raziskave, da ne prevzemajo odgovornosti.  
      Odgovornost prevzame agencija, ki ta test preveri in potrdi.” Zato je po prepričanju 
      gospoda TO fake news. Pojasnilo je koristno. Zdi pa se, da gospodu ni znan točni 
      pomen izraza »fake news.« Podrobno o tem Andraž Teršek: SPRAŠUJEM LJUDI, kaj 
      si želijo. Dostopno na: https://andraz-tersek.si/sprasujem-ljudi-kaj-si-zelijo
28 Za enega od mojih komentarjev na to temo glej Andraž Teršek: Med »policijsko 
     uro« smo bili »aretirani.« Dnevnik, Objektiv, 24. april 2021. Dostopno na: 
     https://www.dnevnik.si/1042953857/objektiv-nova/med-policijsko-uro-smo-bili-aretirani 
29 Nezakonitost in protiustavnost omejitev gibanja je vendarle – končno – ugotovilo 
tudi Ustavno sodišče RS, z odločbo št. U-I-79/20. Glej Odločba o ugotovitvi, da sta 2. in 
3. točka prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih v neskladju z Ustavo, 
ter o ugotovitvi, da so bili v neskladju z Ustavo: – Odlok o začasni splošni prepovedi 
gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji; – Odlok o 
začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Re-
publiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin; – Odlok o začasni splošni prepovedi 
gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter 
prepovedi gibanja izven občin; – Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja 
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Deloma to velja tudi za ukrep »lockdown-a.«30 Ob tem pa je vse več 
prepričljivih in neizpodbitnih znanstvenih dognanj in ugotovitev o »zmo-
ti znanosti« pri osredotočenju na »kapljično teorijo« prenosa predmetne 
bolezni, namesto na »aerosolno«, na problem ZRAKA v ZAPRTIH pros-
torih.31

Hkrati pa je za celotno obdobje uradne epidemije značilna odsotnost 
nujnih odgovorov oblasti na naša, ne le legitimna in pomembna, pač pa 
BISTVENA vprašanja: glede znanosti, stroke, glede medicine, glede študij 
in analiz, glede znanstvenih dokazov in utemeljitev, glede obstoja in dost-
opnosti nujnih informacij o najpomembnejših vprašanjih glede pravnih 
aktov in oblastnih ukrepov.32 Vprašanja SO, odgovorov in informacij 

ljudi na javnih krajih… Uradni list RS, št. 88/21. Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.
web/pregledPredpisa?id=ODLU1908&d-49683-s=3&d-49683-p=1&d-49683-o=2 
30  Slovenski predstavniki medicinske stroke (bi moral zapisati predstavniki slovenske 
medicinske stroke?) že danes, junija 2021, »grozijo« ljudem z novim in strožjim lock-
downom oktobra 2021. Pri tem pa kot »razlog« navajajo »de facto OBTOŽUJEJO, zelo 
žaljivo) »mlade« in »necepljene« ljudi. Vsekakor drža, zrela za tožbe in sodne postopke, 
kazenske in civilne. Glej povezavi: https://www.24ur.com/novice/korona/v-cetrtek-
25-novih-okuzb-delez-pozitivnih-testov-15-odstoten.html?fbclid=IwAR0h3rYBcNV
GG2UcEiyljCpv4vXiNQaVOiLTWH_dKlGjcCQZHhRBILJaPaE in  https://www.face-
book.com/tersekandraz/photos/a.120420863095353/329707128833391/ .
31  Problem je lepo pojasnjen v intervjuju, objavljenem v spletnem časniku Necen-
zurirano.si in v reviji Zarja Jana, pod naslovom »Nikoli ne bomo vedeli, koliko ljudi je 
bilo žrtvovanih zaradi osredotočenosti zgolj na covid, « dostopnem na povezavi: https://
necenzurirano.si/clanek/svet/nikoli-ne-bomo-vedeli-koliko-ljudi-je-bilo-zrtvovanih-
zaradi-osredotocenosti-zgolj-na-covid-837084?fbclid=IwAR0N5eCbC8EWl4nBObvJgc
xYZjl8ItK_MGUr-sSS9iHsDnawjSeNt-X5PrE 
Tudi po tem, ko smo dobesedno izsilili izredno sejo Odbora DZ za zdravstvo, kjer je 
bil ta problem natančno in zelo razumljivo pojasnjen, je večina poslank in poslancev 
trenutne oblastne koalicije še vedno mislila, da gre za vprašanje »odpiranja in zapiranja 
oken.« Osupljivo. Vlada tudi po tej sej glede tega ni storila ničesar. V dopisu, poslanem 
poslancu mag. Dejanu Židanu junija 2021 pa je jasno izražena volja vlade, da tudi v pri-
hodnje glede tega problema ne bo storila ničesar! Zločinska brezbrižnost, pa naj gre za 
zavestno ogrožanje življenj in povzročanje smrti naših ljudi, zlasti živečih v DSO-jih, ali 
pa problem inteligence – morda gre za oboje.
32  Glej, npr., Addendum: Peer reviewed literature and preprints covering wet experiments 
in silico analysis of the Corman Drosten protocol-design, meta-data analysis on EuroSur-
veillance.org and further discussion; Addendum - Corman Drosten Review Report by an 
International Consortium of Scientists in Life Sciences (ICSLS): Peer reviewed literature 
and preprints covering wet-lab experiments, analysis of the Corman Drosten protocol-
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oblasti NI. Razen enega: Vlada RS je v odgovoru na obsežno pobudo, ki 
je bila večkrat dopolnjena in vsebuje zajeten sveženj dokaznega gradiva, 
odgovorila enkrat; kot odgovor je poslala članek o dogajanju v Francoski 
Gvajani, ki seveda nima nikakršne zveze s Slovenijo.33

K temu dodam še posebej moteče (z medicinsko-znanstvenega vidika) 
dejstvo, da (kolikor vemo) za Covid-19 vse do danes niso bili izpolnjeni 
vsi štirje Kochovi postulati, 34 ki so že skoraj 150 let temelj medicinske 
mikrobiologije: 1. Patogeni mikroorganizem mora biti prisoten v vseh 
primerih tipičnih patoloških znakov diagnosticirane bolezni; 2. Patogeni 
mikroorganizem se lahko izolira iz okuženega gostitelja in se vzgoji v čisti 
kulturi; 3. Patogeni mikroorganizem vzgojen v čisti kulturi mora ponov-
no izzvati bolezen, ko je inokuliran v zdrav občutljiv laboratorijski or-
ganizem. 4. Patogeni mikroorganizem, ki je ponovno izoliran iz drugega 
organizma gostitelja, mora pokazati vse lastnosti inokuliranega patogena.

design, meta-data analysis on EuroSurveillance.org and further discussion. Last Updated: 
11.01.2021; Re-framing the Theory of Autoimmunity in the Era of the Microbiome: Persis-
tent Pathogens, Autoantibodies, and Molecular Mimicry. www.discoverymedicine.com; 
ISSN: 1539-6509; DISCOVERY MEDICINE. Effectiveness of tests to detect the presence 
of SARS-CoV-2 virus, and antibodies to SARS-CoV-2, to inform COVID-19 diagnosis: 
a rapid systematic review. Dostopno na: https://ebm.bmj.com/content/early/2020/09/30/
bmjebm-2020-111511; O učinkovitosti/koristnosti “lockdowna.” Dostopno na: htt-
ps://principia-scientific.com/so-far-27-studies-prove-lockdowns-have-little-to-no-
effect/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A%20
psintl%20(Principia%20Scientif ic%20Intl%20-%20Latest%20News)&fbc -
lid=IwAR3ZqS3lG7LcGNHdLZx2aIaG6Xkbal9yNgBVclcFuQYxpRDO3xntuKPRAnE; 
Assessing Mandatory Stay‐at‐Home and Business Closure Effects on the Spread of COV-
ID‐19. Dostopno na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/eci.13484; Stan-
ford Study Questions Benefits of Lockdowns and Stay-At-Home Orders. Dostopno na: 
https://www.outkick.com/stanford-study-questions-benefits-of-lockdowns-and-stay-at-
home-orders/; The impact of the COVID-19 pandemic on suicide rates. Dostopno na: 
https://academic.oup.com/qjmed/article/113/10/707/5857612?login=true&fbclid=IwA
R2WGlRcQprrjCann-_65dNQtjdoQnSEXiV6wBjxoNrwF5ZvGZfqxLsAvHw 
33 Besedilo pobude v zadevi U-I-17/21 (gre za sodelovanje med zdravnicama, 
      zdravnikom in mano) in prvih štirih dopolnitev pobude je dostopna na moji spletni 
      strani: https://andraz-tersek.si/pobuda-za-presojo-ustavnosti-protikoronskih-in-
      epidemicnih-pravnih-predpisov-in-ukrepov-z-opr-st-u-i-17-21/  
34 Glej Robert Koch: biografija, postulati, prispevki in odkritja. 
     Dostopno na: https://sl.warbletoncouncil.org/robert-koch-9810  
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Morda izpolnjenje teh postulatov v primeru nove bolezni Covid ni potreb-
no, ali ni nujno. Tega ne vem (naj velja, da tega ne vem, četudi to morda 
vem). Z gotovostjo pa vem, da je treba javnosti to pojasniti, če je tako, 
pri tem pa navesti verodostojne in merodajne znanstvene ugotovitve in 
dognanja.

K temu dodam še dejstvo, o katerem medicinska skupnost vztrajno molči, 
tisti, ki o tem spregovorijo, pa so utišani: Vlada RS je 3. septembra 2020 
»nalezljivo bolezen COVID-19«, sklicujoč se na ZNB in Pravilnik o prija-
vi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in ob-
vladovanje35 uvrstila med najhujše bolezni, kot sta kuga in hemoraglična 
mrzlica, po povzročiteljih iz prve (1.) skupine nalezljivih bolezni. Velja 
ponoviti: to je vlada storila s SKLEPOM.36 Zdravniki, epidemiologi, mik-
robiologi, medicinski znanstveniki in naravoslovni znanstveniki, ki vedo, 
o čem govorijo, povedo, da je ta klasifikacija zgrešena in nima ustrezne 
znanstvene podlage.37 

Nič od tega ni (pravno) nepomembno.

Ob vsem tem in ostalem pa vsi pravni akti in vsi ukrepi temeljijo, prvič, 
na golih domnevah in, drugič, na enem samem, podnormiranem in zato 
očitno protiustavnem, 39. členu ZNB. Da je tako je končno ugotovilo in 
potrdilo tudi Ustavno sodišče RS (z omenjeno odločbo št. U-I-79/20). 

35   Uradni list RS, št. 16/99 in 58/17.
36   Sklep št. 00725-34/2020, EVA 2020-2711-0077, Uradnem listu RS, št. 2179.
37  Dr. Gorazd Pretnar, med drugimi, že od samega začetka pandemije poudarja, da je ta 
klasifikacija povsem zgrešena in izvirni greh. Seveda enako poudarjajo tudi mnogi zdravni-
ki, zdravnice, znanstveniki in znanstvenice, iz Slovenije, Evrope in držav sveta, tudi iz ZDA. 
Pravniki pa vemo: vsi ukrepi temeljijo na tej klasifikaciji, na protiustavnem 39. členu ZNB 
(kar je končno ugotovilo tudi ustavno sodišče) in na »izrednosti« ukrepov, ki naj bi jih nar-
ekovalo »izredno stanje«. Razlog te izrednosti je omenjena klasifikacija in domneva o vi-
soki smrtnosti pri bolezni Covid, domnevno en odstotek, kar so verodostojne znanstvene 
študije ovrgle. Enako velja za Covid-cepiva. In tako dalje… Več in podrobneje na avtorjevi 
spletni strani: https://andraz-tersek.si/sprasujem-ljudi-kaj-si-zelijo/  
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5. Med empirično znanostjo in prakso je neznosna sivina

Javnost pa ima pravico spraševati, dvomiti, kritizirati, vedeti in razumeti. 
Oblast in stroka imata dolžnost, da javnosti odgovarjata na vprašanja, re-
ducirata dvom, ji omogočata vedeti in si prizadevati, da bo javnost dobro 
razumela – VSE.

Zapisal bom vprašanje: ali je s to sliko, s to podobo, s tem pa z dosedan-
jimi ukrepi in pravno politiko oblasti, karkoli narobe? V medicinskem, 
deontološkem, etičnem in pravnem smislu?

Prepričano zapišem: seveda je. Zelo narobe je, očitno. 

Če k temu dodamo še vse »protikoronske pakete« (sveženj zakonov s kra-
tico PKP), vsebino teh PKP od 1 do 9 38,  pa člene, ki so se v teh zakonih 
znašli tam, kjer jim ni mesta, pa na socialne, gospodarske in zdravstvene 
posledice teh pravnih aktov in ukrepov je z njimi narobe skoraj vse. Razen 
»primernih« mask za določene zaprte prostore in dejavnosti, izogibanja 
»gnetenju ljudi v množici«, kašljanja, kihanja in pljuvanja v druge ljudi 
in predmete, pa umivanja, skrbi za osebno nego in higieno, pogostejšega 
»razkuževanja«, je s »protikoronskimi« pravnimi akti in ukrepi narobe 
VSE. Veliko tega je že ugotovilo in potrdilo ustavno sodišče. 

Zapisal bom še eno vprašanje: se ob vsem, kar javnost ve o cepivih, predvsem 
pa ob vsem, kar javnost ne ve o cepivih, pa ob vsem, kar se o njih že ve in je 
to zaskrbljujoče, predvsem pa ob tistem, kar se o njih ne ve, ali še ne ve in kar 
o njih ne vedo, ali še ne vedo niti predstavniki medicinske znanosti, dogaja 
»medicinski, politični in socialni eksperiment« z ljudmi? Trdim, da se. Je 
ta eksperiment »vsiljen«, izsiljen, smo ljudje v to prisiljeni? Trdim, da smo. 
Prisila sicer ni neposredna in fizična (v smislu - nastaviti roko za vbrizganje 
cepiva), a je posredna in vseobsegajoča: od prehajanja državnih mej, karant-
en, potovanj in turizma, do javnega življenja in delovnopravnih razmerij. 

38 Dostopno na: https://www.tax-fin-lex.si/Home/Vsebina/  
     Koronavirus?gclid=Cj0KCQjw-LOEBhDCARIsABrC0Tnt5APFzW5HAT6M-
     JvRmdYlv-pX9fUpfrFni-Y7ZPWG8wTLzGYp_jYaAnDFEALw_wcB
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Je to medicinsko, etično, moralno in pravno dopustno? Trdim, da ni. Ne 
na način, kot se to dogaja v Sloveniji.

Vse to in še veliko več od tega (vloge, argumenti, dokazno gradivo…) je že 
mesece na ustavnem sodišču. Znatno predolgo. Ustavno sodišče je kon-
cem maja 2021 vendarle sprejelo ugotovitveno odločbo o protiustavnosti 
določbe 39. člena ZNB in o nezakonitosti in protiustavnosti pravnih aktov, 
navedenih v odločbi. A odločanje je bilo predolgo, kopica pravnih aktov 
in argumentov pobudnikov ustavnosodne presoje pa še čaka na obravna-
vo in odločitev. To ni dobro. To ni nepomembno. Kakor tudi ni ne dobro, 
ne nepomembno, da je po več kot osmih letih čakanja Evropsko sodišče  
za človekove pravice (ESČP) vendarle sprejelo končno sodbo v primeru 
Vavrička in drugi proti Republiki Češki, ki zadeva obvezno cepljenje, ka-
zni za odklonitev cepljenja in druge škodljive posledice za posameznika, 
ki odkloni obvezno cepljenje. 39 Trdim, da je to ne le najbolj neodgovorna, 
ampak tudi najbolj šokantna, celo »sramotna« sodba tega sodišča v vseh 
njegovi zgodovini. 

To ni dobro. In nič od tega ni nepomembno. 
Pravno je vse to zelo pomembno. 

39  Sodbo sem pojasnil in komentiral v Andraž Teršek: Kazni zaradi zavrnitev cepljenja 
       pridejo na vrsto na koncu. Dnevnik, Objektiv, 17. april 2021. Dostopno na: https:// 
 www.dnevnik.si/1042953446/objektiv-nova/kazni-zaradi-zavrnitev-cepljenja- 
 pridejo-na-vrsto-na-koncu. Glej tudi Andraž Teršek: Compulsory Vaccination and  
 Fundamental Human Rights. V: KRESAL, Friderika (ur.), AMON, Mojca (ur.). 
 Trajnost in fizioterapija: III. znanstveni simpozij 2020 = Sustainability and physi 
 otherapy: III. scientific symposium 2020: [večavtorska monografija]. Ljubljana:  
 Visokošolski zavod Fizioterapevtika, 2020. Str. 105-122. ISBN 978-961-93982-4-1.  
 Članek je prosto dostopen na povezavah: https://andraz-tersek.si/compulsory-
 vaccination-and-fundamental-human-rights/ (20.1.2021) in https://andraz-tersek. 
 si/wp-content/uploads/2020/12/Compulsory-Vaccination-and-Fundamental-
 Human-Rights-objavljeni-Ter%C5%A1ek-2020-1.pdf
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6. Slovenska komisija za etiko

V Stališču Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko o opredelje-
vanju prioritet v začetni fazi cepljenj proti Covid-19, št. 0120-508/2020-3, 
z dne 20. november 2020 40,  je med drugim zapisano:

»KME RS želi zato opozoriti, da je pri opredeljevanju prioritet za kar največji 
epidemiološki in družbeni učinek začetnih cepljenj proti Covid-19, potreb-
no upoštevati vrednote zdravstvene etike in humane družbe. Izhajajo 
naj iz epidemiološke logičnosti, strokovne enotnosti in etične vzdržnosti. 
Cepljenje naj ne razdvaja, ampak povezuje slovensko družbo z etičnimi 
načeli nujnosti, pravičnosti, odgovornosti, solidarnosti, koristnosti, 
neškodljivosti in posameznikove avtonomije. Virus ogroža vse in vsakog-
ar, da bi epidemijo obvladali, je potrebna tudi enovita politična podpora 
predlaganemu cepilnemu redosledu. KME RS predlaga, da vlada imenuje 
skupino zdravstvenih, pravnih in strokovnjakov s področja etike, ki naj 
pripravijo predlog prioritet in načine njihovega uresničevanja. O njih 
naj se posvetuje tudi s predstavniki bolnikov in skupin, ki naj bi se jih 
najprej cepilo, saj je mogoče, da bo prioritete potrebno opredeliti tudi 
med njimi.«

Trdim, da slovenska vlada tega ni storila in da tega ne počne.

In v nadaljevanju: »Tudi med prioritetnimi skupinami ni mogoče pričakovati, 
da se bodo želeli vsi cepiti. Vsak naj se sam odloči, ali se bo cepil ali ne 
potem, ko so bile javnosti pošteno pojasnjene koristi in tveganja novih 
cepiv. Razvija jih več farmacevtskih korporacij, zato lahko pričakujemo, da 
bo njihova učinkovitost različna. Proizvajalci cepiva zagotavljajo njihovo 
učinkovitost, vseeno pa je potrebno povedati, da se srečujemo z novimi 
cepivi, katerih učinkovitost in varnost se bo ves čas preverjala. Narava 
virusa še ni povsem jasna, kar velja tudi za trajanje imunosti, bodisi 
naravne bodisi pridobljene s cepljenjem. Izkazalo se bo tudi, kako bo 
cepivo učinkovalo na posamezne populacijske skupine. Zaupanje v ce-

40    Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/KME/
Uradna-stalisca/Stalisce-Komisija-Republike-Slovenije-za-medicinsko-etiko-o-eticnih-
izzivih-epidemije-Covid-19.pdf  
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41    Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/KME/
Uradna-stalisca/Stalisce-Komisije-Republike-Slovenije-za-medicinsko-etiko-o-eticnih-
izzivih-epidemije-COVID-19.pdf

pljenja in cepiva naj se pridobi s pravičnostjo prioritet, preglednostjo 
njihovega uresničevanja in vsakomur razumljivim poročanjem o nji-
hovih koristnih učinkih in morebitnih sopojavih, ki naj temeljijo na 
znanstvenih dokazih. Na vprašanja javnosti in bolnikov naj se sproti 
odgovarja, stališče javnosti do cepljenja naj se preverja tudi z anketami, 
ki naj povedo, kaj ljudi najbolj moti in česa jih je strah. Na ta način se 
bosta stroka in zdravstvena politika najbolj učinkovito zoperstavili more-
bitni ponovni kampanji proti cepljenju in vnašanju nemira ter nezaupanja 
v njegove učinke. KME RS podpira stališče, da se kljub cepivu po stroko-
vni presoji epidemiološkega stanja, še naprej vzdržujejo osnovni varnostni 
ukrepi, maske, ustrezna medosebna razdalja in higiena rok. Ob cepljenju 
naj trajajo toliko časa, dokler cepiva ne bo dovolj in bo njegova učinkovitost 
dokazana in sprejeta. «

Trdim, da aktualna oblast ne komunicira z javnostjo na ta način.

Potem je tu še stališče komisije št. 0120-480/2020-2, z dne 27. oktober 
2020: 41

»KME RS je svoje stališče o etični obravnavi bolnikov in rabi respirator-
jev objavila ob začetku epidemije v marcu 2020 in je dosegljivo na spletni 
strani Ministrstva za zdravje(https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/
komisija-rs-za-medicinsko-etiko/). Ob ponovnem pojavu epidemije in 
hitrem širjenju bolezni pa ga želi v okviru svojih pristojnosti povezati še 
z etičnimi področji obveščenosti javnosti, omejeno dostopnostjo do 
zdravstvenih storitev in obremenitvami zdravstvenega kadra. Uspešnost 
omejitvenih ukrepov je v vsaki epidemiji odvisna od pripravljenosti javnosti, 
da jih sprejema in uresničuje. Vključujejo vsakogar, vsak naj bi razumel, 
da so omejitve potrebne, kar izpostavlja javno-zdravstveno načelo po ra-
zumljivi obveščenosti vseh, ki so jim namenjeni. Pregledni sprotni po-
datki javnosti omogočajo spremljati širjenje okužbe, dinamiko epidemije in 
pomagajo razumeti povezanost vzrokov in posledic s prepletom odgovornos-
ti med javnostjo, bolniki in zdravstvom. KME RS ocenjuje, da vsakodnevna 
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razumljiva obvestila in pojasnila javnosti omogočajo razumeti namen in 
smisel sprejetih ukrepov.«

Trdim, da delovanje vlade ni takšno. 

Ponujanje gole statistike, številk, preštevanje umrlih, brez širšega kontek-
sta, kdo so oboleli in okuženi, kako in kje so zboleli in se okužili, koliko so 
stari, ali so imeli predhodne ali pridružene bolezni, morda kronična obo-
lenja, pa odsotnost razlikovanja med »S« covidom in »ZARADI« covida, 
pa izjave, da se vse smrti vpišejo pod covid smrti, pa kriminalno brezbrižno 
zapostavljanje domov za starejše občane (2,500 smrti, več?!), pa kadrovs-
ke menjave in zamenjave, pa prilagajanje sestave strokovne posvetovalne 
skupine politični volji oblasti, pa nasprotovanje stroke določenim ukre-
pom oblasti, pa nejasnosti, pa pravni akti, ki so tako slabi, pomanjkljivi, 
nejasni in nedoločni, da pomenijo NEpravo, pa dnevna sprenevedanja in 
manipulacije, tudi večje in manjše laži oblasti, pa politične sprevrženosti, 
kot je bil »proces proti protestirajočim dijakom in dijakinjam«, pa ravnan-
ja predstavnikov oblasti, ki niso za vzor in zgled, ker so v nasprotju z ukre-
pi, pa zavračanje subjektivne in objektivne odgovornosti za taka ravnanja,  
pa prepoved oblasti, da bi od nje izbrana stroka brez dovoljenja oblasti 
komunicirala z javnostjo, pa cehovski in medijski napadi, tako rekoč linči 
zoper tiste zdravnike in druge ljudi, ki mislijo drugače, pa odstop prvega 
in drugega avtonomno in kritično mislečega epidemiologa, pa vse depla-
sirane in sramotne izjave premierja in kategorično odstopljenega minis-
tra, pa razkritja medijev, novinark in novinarjev oddaje Tarča o najmanj 
pravno spornih, etično dvomljivih in zelo verjetno več kot le nečednih 
ravnanjih s proračunskim denarjem v zdravstvu, pa sovražna retorika 
oblasti, pa neprestano strašenje ljudi, pa kaznovanje, ki je samo sebi na-
men in policizem 42,  od rogljička in kavice na javnem kraju, do shodov 
in protestov, pa vzpostavljene tiranije in nepravja - po definiciji … Nič od 

42  Izraz »policizem« (nerazumno in stvarno neutemeljeno policijsko kaznovanje ljudi, 
      ki je samo sebi namen), ki sem se ga domislil v letu 2020, je pojasnjen na povezavah:   
      Andraž Teršek: Nepreslišano. Dnevnik.si, https://www.dnevnik.si/1042949262 ; Igor 
      Mekina: Janšev policizem. Insajder.com, https://insajder.com/policizem ; Ste bili 
      žrtev policizma? Ustavni pravnik ogorčen. Slovenske novice, https://www.slovenske
      novice.si/novice/slovenija/ste-bili-zrtev-policizma-ustavni-pravnik-ogorcen/
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tega in še marsičesa ne pomeni delovanja, h kateremu poziva komisija. In 
ne samo komisija. 

V stališču komisije beremo tudi naslednje: »Z epidemijo Covid-19 so se do-
datno podaljšale čakalne dobe, s čimer se je dodatno znižala dostopnost do 
potrebnih zdravstvenih storitev, ponekod se uvaja začasna prekinitev obrav-
nave zdravstveno nenujnih bolezni ali stanj. Ob z epidemijo povezanih 
omejitvah zdravstvenih storitev želi KME RS opozoriti, da pogoji dela na 
različnih nivojih zdravstva kakor tudi v zdravstvenih ustanovah, niso enaki 
in primerljivi. Zato meni, da dostopnosti ni mogoče v enaki meri omejevati 
na vseh področjih zdravstva. Ti naj v sodelovanju z epidemiološko stroko 
proučijo, kako bi bilo mogoče izvajanje storitev kar najmanj omejiti. Vsaka 
stroka naj bi opredelila storitve, ki jih mora v obstoječih pogojih nujno iz-
vajati še naprej. Kjer se uvaja delitev na nujna in nenujna stanja, pa naj se 
javnosti predstavi natančen seznam storitev, ki se bodo še naprej izvajale. 
Pravična dostopnost do zdravstvenih storitev je v vseh okoljih ključna vred-
nota zdravstvene varnosti in zadovoljstva javnosti z zdravstvom.«

Trdim, da oblast tega ni storila.

In še: »Od zdravstva se pričakuje, da njegovi izvajalci svoje delo opravljajo 
strokovno, učinkovito, odgovorno, in z empatijo do bolnikov. V epidemiji 
naraščajoče pomanjkanje zdravstvenega kadra spremlja preobremenjenost 
in izgorelost, ki lahko negativno vpliva na odnos med zdravnikom in bol-
nikom, spremljajo jo zmanjšana delovna storilnost, negativni občutki in 
reakcije, večja je možnost napak, v strahu pred njimi se zdravstveniki za-
tekajo k defenzivnemu ukrepanju. Tudi v takih okoliščinah pa ne zamre 
trud za kakovostno reševanje zdravstvenih potreb bolnikov, analiziran-
je delovanja zdravstvenega sistema in izvajanih ukrepov. KME RS želi 
opozoriti, da ob upravičeni skrbi za zdravstveno varnost bolnikov, ne 
bi smeli spregledati okoliščin, ki ji niso v korist. V pravični zdravstveni 
politiki etično obveznost do bolnikov spremlja tudi etična obveznost do 
zaposlenih v zdravstvu.«

Trdim, da oblast ne deluje tako.
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7. Zdravniki za Covid etiko

Petega maja 2021 je skupina ZDRAVNIKI ZA COVID ETIKO objavila 
članek na temo cepiv za bolezen Covid. Razpravo so razdelili na tri te-
meljna vprašanja: nujnost, varnost, učinkovitost cepiv. Navajam povzetek: 

»Nujnost: Imunokompetentni posamezniki so zaščiteni pred SARS-CoV-2 s 
celično imunostjo. Cepljenje skupin z majhnim tveganjem zato ni potrebno. 
Za imunsko oslabljene posameznike, ki zbolijo za COVID-19, obstaja vrsta 
načinov zdravljenja, ki so se izkazali za varna in učinkovita. Zato je tudi 
cepljenje ranljivih skupin ljudi prav tako nepotrebno. Tako imunokompe-
tentne, kot ranljive skupine ljudi so bolje zaščitene pred različicami SARS-
CoV-2 z naravno pridobljeno imunostjo in obstoječimi zdravili, kot pa s 
cepljenjem.43

Učinkovitost: Cepiva Covid-19 nimajo izvedljivega mehanizma delovanja 
proti okužbam dihalnih poti s SARS-CoV-2. Indukcija protiteles ne more 
preprečiti okužbe s povzročiteljem, kot je SARS-CoV-2, ki prodre skozi di-
hala. Poleg tega nobeno preskušanje cepiv ni predložilo nobenega dokaza, 
da cepljenje preprečuje prenos okužbe s cepljenih posameznikov; spodbujan-
je cepljenja s sklicevanjem na “zaščito drugih” torej dejansko nima stvarne 
podlage. 44

43  Glej dr. Sanjay Gupta: Do some people have protection against the coronavirus?  
 CNN Health. 3. Avgust 2020. Dostopno na:  https://edition.cnn.com/2020/08/02/ 
 health/gupta-coronavirus-t-cell-cross-reactivity-immunity-wellness/index.html?fbc 
 lid=IwAR2t2QdIxVTgKNxgme6AQqS_DS3-GbjdXPUxgbVY2pNphZrID7ndd_l27Iw 
44  Zanimiva članka o vplivu cepiva na dogajanje v organizmu. Prvi se bere kot znan-
stvena fantastika: Stephanie Seneff, Greg Nigh: Worse Than the Disease? Reviewing 
Some Possible Unintended Consequences of the mRNA Vaccines Against COVID-19. 
International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research, Vol. 2, No. 1 (2021), 
dostopno na: https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/23?fbclid=IwAR0P_
Nmde3fhwT3_sNpEpAx0EmLiej8m6N0pIXj8XVMho79Hur-0ovDk71Y. Drugi zan-
imiv članek: Sally Robertson: Research suggests Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine re-
programs innate immune responses. Medical Life Sciences News, dostopno na: https://
www.news-medical.net/news/20210510/Research-suggests-Pfizer-BioNTech-COVID-
19-vaccine-reprograms-innate-immune-responses.aspx?fbclid=IwAR3he1L9CD2cAa-
7gERTcjB4-v9MHRto7dkiVvbrYC1dFouCBVZTclX-SNA. Še en zanimiv članek (objav-
ljen je bil na FCB strani dr. G. Pretnarja): Ashutosh Kumar, Pranav Prasoon, Chiman 
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Kumari, Vikas Pareek, Muneeb A. Faiq, Ravi K. Narayan, Maheswari Kulandhasamy, 
Kamla Kant: SARS-CoV-2-specific virulence factors in COVID-19. Journal of Medical Vi-
rology, 21 October 2020, dostopno na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/
jmv.26615?fbclid=IwAR22_c1m4R646U6kjua4RR3BunLa2lVmkKB1mowGUcLEa-
8GL7eqjzwUv2jk . Kasneje sem prebral nov članek o cepivih in ugotavljanju njihove 
učinkovitosti. Potem sem prebral še en članek na to temo. Nisem bil prepričan, da ju 
dovolj dobro razumem. Zato sem za razlago prosil znanstvenika in zdravnico. Prebrali 
smo naslednje tri članke: Piero Olliaro, Els Torreele, Michel Vaillant: COVID-19 vac-
cine efficacy and effectiveness-the elephant (not) in the room. Lancet Microbe. 2021, 
April 20. doi: 10.1016/S2666-5247(21)00069-0. Dostopno na: https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/33899038/. Med drugim: “ARRs tend to be ignored because they give a much 
less impressive effect size than RRRs: 1·3% for the AstraZeneca–Oxford, 1·2% for the 
Moderna–NIH, 1·2% for the J&J, 0·93% for the Gamaleya, and 0·84% for the Pfizer–Bi-
oNTech vaccines.” Andrew Althouse: Why Number Needed to Treat Can Be Misleading 
for Vaccines. Disclosures. April 29, 2021. Medscape, May 18, 2021. Dostopno na: Why 
Number Needed to Treat Can Be Misleading for Vaccines (medscape.com). Adam Rog-
ers: The Statistical Secrets of Covid-19 Vaccines. Wired. Science. May 6, 2021. Dostopno 
na: https://www.wired.com/story/the-statistical-secrets-of-covid-19-vaccines/. 
Sledi razlaga, kot jo je zapisal eden od njiju (z nekaj več stavki kot druga). »To so izsledki 
kliničnih raziskav, ki so jih naredili proizvajalci cepiv. Poanta je v načinu poročanja o 
učinkovitosti cepiv. Študija je narejena tako, da imajo dve skupini, eno cepljeno in eno 
ne-cepljeno. Proizvajalci vedno poročajo  RRR (relative risk reduction) = efficacy = rela-
tivna učinkovitost. Relativna učinkovitost je primerjava števila zbolelih v kontrolnem 
in cepljenem vzorcu. Pri npr. cepivu Moderne je velikost obeh vzorcev (kontrolnega in 
eksperimentalnega) 15210 in od teh jih je v kontrolni (necepljeni) skupini zbolelo 185, v 
cepljeni pa 11. Iz tega izračunajo, da je relativna učinkovitost 94,1 %. Izračun gre takole: 
relative risk RR = risk vac/risk control. Risk vac = 11/15210*100=0,0723%. Risk control 
= 185/15210*100=1,22%. Relative risk = RR = 0,059. Relative risk reduction = RRR = 
1-RR = 0,941 = 94,1 %. Problematične so interpretacije te številke ... Če želimo vedeti, 
kako bo cepivo učinkovito na populaciji, potrebujemo izračun za absolute risk reduction 
(ARR). To izračunamo tako, da pogledamo, koliki procent oseb se je okužil v necepljeni, 
kontrolni skupini (s podatki od Moderne dobimo 1,22 %, kar je 185 od 15210, torej risk 
control) in koliko v cepljeni skupini (s podatki od Moderne dobimo 0,0723 %, kar je 11 
od 15210, torej risk vac). ARR je razlika med tema dvema procentoma, torej, za koliko se 
je znižal odstotek zbolelih v teh dveh skupinah. Dobimo cca 1,2 %. Torej, če se vsi cepimo 
z Moderno, se bo delež obolelih znižal za 1,2 %. Je to vredno stranskih učinkov? To je tu 
vprašanje ... »Ranking by reported efficacy gives relative risk reductions of 95% for the 
Pfizer–BioNTech, 94% for the Moderna–NIH, 90% for the Gamaleya, 67% for the J&J, 
and 67% for the AstraZeneca–Oxford vaccines.« In še: »ARRs tend to be ignored because 
they give a much less impressive effect size than RRRs: 1,3% for the AstraZeneca–Ox-
ford, 1,2% for the Moderna–NIH, 1,2% for the J&J, 0,93% for the Gamaleya, and 0,84% 
for the Pfizer–BioNTech vaccines.«  Po domače, v kliničnih študijah je cepivo zmanjšalo 
riziko okužbe za 0,84% - 1,3%, zanimivo da se ta podatek nikoli ne pojavi v medijih in ni 
ne duha ne sluha s strani naših strokovnjakov o tem, kakšna je absolutna učinkovitost.«
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Varnost: Cepiva so nevarna tako za zdrave posameznike, kot za tiste z že 
obstoječo kronično boleznijo, in sicer iz naslednjih razlogov: tveganje smrt-
nih in nesmrtonosnih motenj strjevanja krvi, vključno z motnjami krvavitve, 
trombozo v možganih, možgansko kapjo in srčnim infarktom; avtoimunske 
in alergijske reakcije; poslabšanje bolezni, odvisno od protiteles; nečistoč v 
cepivih, zaradi hitre proizvodnje in neurejenih proizvodnih standardov.«45

Do tovrstnih opozoril, ki jim ne gre očitati zlonamernosti, niti političnih 
ali poslovnih, finančnih partikularnih interesov, niti elitizma ali 
odločevalskega gospostva, ne gre biti ravnodušen.46 To ni nepomembno.

45  Glej Doctors for Covid Ethics: COVID Vaccines: Necessity, Efficacy and Safety. Zad-
nja posodobitev 5. maj 2021. Dostopno na: https://off-guardian.org/2021/05/05/covid-
vaccines-necessity-efficacy-and-safety/. 57 scientifiques et médecins demandent l’arrêt 
immédiat de toutes les “vaccinations” Covid-19. FranceSoir. 9. Maj 2021. Dostopno 
na: https://www.francesoir.fr/societe-sante/57-scientifiques-et-medecins-demandent-
larret-immediat-de-toutes-les-vaccinations?fbclid=IwAR2fORk6S7b3SktqR0MEEUM
hZxBqMH6R6nyCKZDHvmlHYkkahbSCaeyBqMI#.YJg6gxWLM3J.twitter . Glej tudi 
Mike Whitney: New Report Sheds Light on Vaccine Doomsday Cult. Global Research. 4. 
Maj 2021. Dostopno na: https://www.globalresearch.ca/new-report-sheds-light-vaccine-
doomsday-cult/5744267. Glej tudi The Deadly COVID-19 Vaccine Coverup. Virginia 
Stoner. 4. maj 4, 2001. Dostopno na: http://www.virginiastoner.com/writing/2021/5/4/
the-deadly-covid-19-vaccine-coverup?fbclid=IwAR1TRal-vOC-UbG7C2uGxF14m-
89whDq661wzjF8QPS-DpJ32PWj2u4R-esI. Prim. s pričanji dr. Petra McCullougha:  
Treatment of Covid-19: Dr. Peter McCullough’s Important Statement to the Texas 
Senate. GlobalResearch. 10. Maj 2021. Dostopno na: https://www.globalresearch.ca/
treatment-of-covid-19-dr-peter-mcculloughs-important-statement-to-the-texas-
senate/5744854?fbclid=IwAR0skX-Yxf_mSkI_sGpjhclqK7SiXXvgS8iGAlIgHkuHbaJw-
f8h1xAH7eI. Glej tudi dr. Neda Borić: Liječnici alarmiraju svjetsku javnost – Necijepljeni 
prijavljuju brojne štetne posljedice po svoje zdravlje zbog boravka u blizini cijepljenih 
osoba. Logično. 9. Maj 2021. Dostopno na: https://www.logicno.com/hrana-zdravlje/
lijecnici-alarmiraju-svjetsku-javnost-necijepljeni-prijavljuju-brojne-stetne-posljedice-
po-svoje-zdravlje-zbog-boravka-u-blizini-cijepljenih-osoba.html?fbclid=IwAR1rq_Pk-
nozPR_hZSAsXRWFKor9G2aqoobZZtV181eA_3m8l_DD3-N2-Vf4. 

46  Prim. Stephanie Seneff, Greg Nigh: Worse Than the Disease? Reviewing Some Pos-
sible Unintended Consequences of the mRNA Vaccines Against COVID-19. Interna-
tional Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research, Vol. 2 No. 1 (2021): Epidemic 
NCDs. Dostopno na: https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/23. V povzetku: 
»Operation Warp Speed brought to market in the United States two mRNA vaccines, 
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8. Med odgovornostjo in neodgovornostjo odgovornih

Akad. prof. dr. Jože Trontelj v članku z naslovom »Bioetika, raziskovanje 
na človeku in nevarnost zlorabe« med drugim zapiše: 

»Nedavni napredek biologije in medicine napoveduje nastop nove dobe v 
zgodovini človeštva. Posebno spoznanja in novi posegi na področju genetike 
utegnejo imeti težko predvidljive posledice za posameznika in za družbo. 
Koristi tega napredka pa ne bodo zastonj. V ceni, ki jo bo treba plačati, 
bo verjetno sprememba vrednosti, ki jo družba pripisuje človekovemu dos-
tojanstvu, to pa ima lahko daljnosežne posledice za odnos do človekovih 
pravic in blaginje človeškega bitja kot posameznika. Interesi znanstvenikov 
in naročnikov raziskav najbolj ogrožajo dostojanstvo in življenje zarodka in 
vitro. Pridobivanje človeških zarodkov in kloniranje človeških bitij je postalo 
v nekaterih državah zakonsko dovoljeno, kar pomeni zakonito popredmet-
enje človeškega življenja. Tehnologijo zunajtelesne oploditve je zdaj mogoče 
izrabljati za vrsto novih, etično spornih ciljev. 

produced by Pfizer and Moderna. Interim data suggested high efficacy for both of these 
vaccines, which helped legitimize Emergency Use Authorization (EUA) by the FDA. 
However, the exceptionally rapid movement of these vaccines through controlled trials 
and into mass deployment raises multiple safety concerns. In this review we first describe 
the technology underlying these vaccines in detail. We then review both components 
of and the intended biological response to these vaccines, including production of the 
spike protein itself, and their potential relationship to a wide range of both acute and 
long-term induced pathologies, such as blood disorders, neurodegenerative diseases and 
autoimmune diseases. Among these potential induced pathologies, we discuss the rel-
evance of prion-protein-related amino acid sequences within the spike protein. We also 
present a brief review of studies supporting the potential for spike protein “shedding”, 
transmission of the protein from a vaccinated to an unvaccinated person, resulting in 
symptoms induced in the latter. We finish by addressing a common point of debate, 
namely, whether or not these vaccines could modify the DNA of those receiving the vac-
cination. While there are no studies demonstrating definitively that this is happening, we 
provide a plausible scenario, supported by previously established pathways for transfor-
mation and transport of genetic material, whereby injected mRNA could ultimately be 
incorporated into germ cell DNA for transgenerational transmission. We conclude with 
our recommendations regarding surveillance that will help to clarify the long-term ef-
fects of these experimental drugs and allow us to better assess the true risk/benefit ratio 
of these novel technologies.” 



270

Družbeni nadzor nad etičnostjo znanstvenih raziskav in načinov upo-
rabe novega znanja ostaja nepogrešljiv, za to imamo prepričljive ar-
gumente iz zgodovine medicine in sedanjega časa. Nadzor je posebno 
pomemben danes, ko so interesi in pričakovanja, povezani z raziskavami 
na človeških bitjih, veliki kot še nikoli doslej. Tako imenovana praktična 
etika jim žal ni napoti.«

In še: »V te zlorabe je vodila vrsta vzrokov, povodov, motivov. Med nji-
mi so bile častihlepnost, želja po hitrem napredovanju in zaslužku, 
lahkomiselnost in celo zločinska nevednost raziskovalcev. Najhujše 
prestopke zoper etiko pa so v preteklem stoletju zagrešili znanstveniki 
pod vplivom ideološke zaslepljenosti, zahtev zločinskih režimov in 
ekonomskih interesov močnih farmacevtskih podjetij. Kršilci so bili 
ugledni zdravniki in znanstveniki, znani kot zaupanja vredne avtoritete 
na svojih področjih medicine in znanosti. / Žrtve pa so bili najšibkejši, 
najmanj zavarovani in najobčutljivejši člani družbe: hudo bolni, stari, 
revni, duševno ovirani, sirote, ljudje v odvisnem položaju – zaporniki, vojni 
ujetniki, podrejeni uslužbenci, vojaki, nerojeni otroci.«  47

Se nič od tega se v obdobju marec 2020 in april 2021 ni moglo zgoditi? 
Temu ne gre kar verjeti, o tem je legitimno spraševati, predvsem pa si je 
treba prizadevati, da se kaj podobnega ne zgodi in ne dogaja. Oblast in 
stroka imata dolžnost pomiriti javnost in jo prepričevati in prepričati, da 
se nič podobnega ni zgodilo in da ni mogoče, da bi se zgodilo – globoko 
v 21. stoletju.

8.1.  Ponovno o qPCR testih

Anton Komat, okoljevarstvenik, publicist in razumnik, je v svojem »odpr-
tem pismu«48  med drugim zapisal: 

47 Akad. prof. dr. Jože Trontelj: Bioetika, raziskovanje na človeku in nevarnost zlorabe.  
      Komisija RS za medicinsko etiko, str. 191-192. Dostopno na: https://www.zrss.si/bzid/
      geni/pdf/trontelj-clanek.pdf
48 Original hranim avtor. Različica je dostopna na povezavi:  https://www.facebook. 
     com/107700864715275/posts/dve-odprti-pismi-anton-komat-okoljevarstvenik-in-
     razumnik-je-napisal-odprto-pism/121438403341521/
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»… Zamislimo si, da je policija dobila nove alkoteste, ki ne zaznajo samo 
trenutne koncentracije alkohola v krvi voznika, temveč celo vrsto pijače, ki 
jo je popil recimo pred pol leta. Torej, če ste se pred pol leta napili vina 
in od takrat niste použili nobene alkoholne pijače, vam bo policist danes 
odvzel vozniško dovoljenje, čeprav ste popolnoma trezni./ Če bi se vam to 
zgodilo, bi odločno protestirali in napisali ugovor, ne pomislite pa, da WHO 
zapoveduje prav tako metodo za dokaz ‘kužnosti’ s koronavirusom. S tem 
‘regulira’ potrebno število ‘kužnih’ za opravičevanje protiustavnih 
ukrepov. Testi PCR so idealen način za pogon te velike prevare, ki 
je podprta z nasiljem… V deset tisoče gre število pogumnih zdravnikov, 
uglednih profesorjev, poštenih raziskovalcev in pravnikov, ki manipulacijo s 
koronahisterijo razglašajo za globalni kriminal, naperjen proti človečnosti. 
Napovedujejo dan, ko bodo akterji končali pred mednarodnim sodiščem… 
Ideolog histerije je zločinska WHO, izvajalke so vlade, ki jih ‘poganja’ 
natiskani ‘helikopterski denar’ brez kritja, ki ga sipajo globalni uničevalci 
demokracije. Vsaka država potrebuje sveže kredite, da preživi, toda ta čas 
država ne dobi kredita, če se ne pokori ukazom WHO. Globalni psihopati 
so pripravili načrt popolnega podrejanja onih, ki jih bodo pustili preživeti 
kot svoje sužnje. Če ne verjamete, vam bodo spregovorili dogodki./ Kdo nam 
uničuje demokracijo? To so nosilci globalizacije, korporacije, finančne sku-
pine, bankirji in zloglasna trojka (IMF, ECB, komisija EU), ki za obrambo 
svojih načrtov rušijo vlade, kolonizirajo države in netijo vojne. Koronahis-
terija je posebna oblika biološke vojne proti človeštvu.«

In v nadaljevanju: »Ne morem verjeti, da so zmogljivosti zdajšnjega zdravs-
tvenega sistema slabše kot partizanska saniteta med drugo svetovno vojno. 
Znamenita bolnica Franja v barakah na dnu kanjona v Cerkniškem hri-
bovju je imela očitno več postelj za intenzivno nego, kot jih ima zdajšnji 
zdravstveni sistem Slovenije. V Franji so bili hudo ranjeni partizani brez 
pomoči antibiotikov potrebni izjemno skrbne nege, da so preživeli. Da ne 
govorim o amputacijah udov, ki jih je prizadela sepsa, pogosto brez narkoze. 
In zdaj naj bi se ljudje odrekli svobodi in pravicam, za katere so se borili 
milijoni mladih in milijoni tudi umirali v vojnah, in to zgolj zato, ker so 
jim vcepili paničen strah pred malo hujšo gripo! Pa kaj smo vsi nori!?/ 
Še pred dvema mesecema so govorili, da nimajo kadra za več kot 1500 tes-
tov, zdaj pa kar naenkrat ni problem izvedba 5300 testov? Torej, kader za 
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testiranje so našli, ni pa postelj in osebja za zdravljenje obolelih. Ni potrebe, 
saj je cilj zgolj ustvarjanje lažno okuženih, to je manever, s katerim regu-
lirajo ukrepe podrejanja ljudi. 

Pri tem pa jim je glavno orodje test PCR./ Za določanje ‘okuženosti’ up-
orabljajo test PCR, ki ni namenjen, niti ni bil razvit, niti ni registriran za 
diagnostične namene. Za diagnostične namene ni uporaben, ker odkriva le 
delčke virusne RNK, ki lahko izvira tudi iz mrtvega virusa, ki ga je človekov 
imunski sistem že onemogočil. Test niti ni specifičen za novi korona-virus, 
ampak lahko delček RNK, ki ga s testom iščejo, izvira od drugih koronaviru-
sov, ki povzročajo prehlade in so pri ljudeh ves Čas prisotni na respiratornih 
sluznicah. Že dolgo je znano, da je sezona koronavirusov med decembrom 
in aprilom, izven tega obdobja so sicer prisotni, zato jih s testom PCR lahko 
odkrijejo, vendar ne povzročajo bolezni. Poleg tega je test PCR odvisen od 
števila podvajanj DNK oziroma RNK molekul. PCR (Polymerase Chain Re-
action) namreč temelji na nizu hitrih podvajanj delcev dednega zapisa. V tej 
točki je prvi vzvod možne zlorabe metode PCR, in sicer število podvajanj. Če 
je prenizko (pod 35 ciklov), so vsi testi negativni, če pa uporabljajo več kot 60 
ciklov, pa so vsi testi pozitivni. Oho! Odstotek pozitivnih (ali kakor so jih krstili 
‘okuženih’) od celotnega števila testiranih se torej po želji regulira z nastavitvi-
jo števila podvajanj. Če pa želijo večje število ‘okuženih’, potem enostavno le 
povečajo število testiranih. Kakšno krasno orodje za manipulacijo! Pandemija 
se krmi s testi, toda pozitivni test nam ne prinaša nobenega pomembnega po-
datka. Ne pove nam, ali je človek sploh okužen s korono; ne pove nam, ali so ti 
virusi v človeku sploh živi oziroma virulentni; ne pove nam; koliko teh virusov 
je v človeškem telesu; ne pove nam, ali bo človek zbolel; ne pove nam, ali bo 
pozitivni človek okužil druge ljudi. Klinično nam test ne pove ničesar! Vred-
nost testa je nična! Ob tem navajam, da v Sloveniji vsak dan za teste vržemo 
proč vsaj 400.000 evrov, kar je letna plača za najmanj 15 medicinskih sester!«
In sklene: »Tudi ukrep uničevanja družbenega življenja (lockdown) ne služi 
ničemur: vse se zapre, in ko se odpre, se spet vse ponovi. To smo v Sloveniji 
že doživeli in to oblast spet ponavlja, tako kot maske gor, maske dol! Po 
definiciji je norost nenehno ponavljanje istih napak. Grozljivo pa je, da je 
danes norost uzakonjena! Ali ne bi bilo bolje naučiti se živeti z virusom!/ 
Na potezi je torej ljudstvo, da začne izvajati ostrejše ukrepe za resnico in 
svobodo. Naj nam bo jasno, za epidemijo štejejo le bolniki na intenzivni 
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negi in število umrlih. Ker pa ta dva grafa že več mesecev kažeta navzdol, 
naj vas ne bo strah, kljub strahovladi.«

Ne vem, če je res tako. Prebral sem sveženj znanstvenih člankov, ki 
sporočajo, da je tako. A še vedno nisem prepričan, če je res tako. Želel bi, 
tako kot vsa javnost, da stroka to prepričljivo pojasni, »kot zares je.« 49
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Dr. Žiga Zebec (Ph.D., Republika Avstrija) v članku z naslovom »Upo-
raba qPCR testov za detekcijo SARS-CoV-2 v Sloveniji« med drugim po-
jasnjuje: 46

»Decembra 2019 so na Kitajskem v Wuhanu prvič zaznali okužbo dihal, 
ki jo povzroča virus iz družine koronavirusov, kasneje poimenovan SARS-
CoV-2. Gre za pozitivno-smerni RNK virus, kar pomeni, da se RNK zapis 

slovenija/ucitelji-pozor-tega-vam-niso-povedali-katere-teste-vse-boste-opravili/; htt-
ps://cormandrostenreview.com/report/
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pravice. Dostopno na: https://www.valeriekchm.com/blog/2021/4/12/odvetniki-za-clo-
vekove-pravice-s-podporo-stevilnih-iniciativ Povzetek govora dr. Antoniette Gatti, ki 
je rezultate svojih raziskav predstavila italijanskemu parlamentu na seji dne 31.3.2021. 
Dostopen na povezavi: https://webtv.camera.it/evento/17855
Mnenje je dostopno na povezavi: https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_
pi1%5BshowUid%5D=1910; Odločba nemškega sodišča je dostopna na tej poveza-
vi: https://www.us-rs.si/odlocba-ustavnega-sodisca-st-u-i-83-20-z-dne-27-8-2020/; 
Delna sodna odločba in sklep, dostopni na tej povezavi: https://www.us-rs.si/
odlocitev/?id=115421; Sodba, dostopna na tej povezavi: https://2020news.de/sensa-
tionsurteil-aus-weimar-keine-masken-kein-abstand-keine-tests-mehr-fuer-schueler/; 
Sodba Družinskega sodišča v Weimarju (R Avstrija) z dne 8. aprila 2021 dostopna na 
tej povezavi: https://2020news.de/sensationsurteil-aus-weimar-keine-masken-kein-ab-
stand-keine-tests-mehr-fuer-schueler/
Drugo: https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-pcr-idUSKBN24420X; https://
bpa-pathology.com/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/; https://www.
who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05; https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7106425/; https://www.thelancet.com/jour-
nals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30453-7/fulltext; https://virologyj.biomedcentral.
com/articles/10.1186/s12985-021-01489-0; Pomen laboratorijskih preiskav: https://
www.rtvslo.si/.../rezultat.../568841; https://www.rtvslo.si/.../ali-se-posveca-premajh-
na.../569429; https://telegra.ph/Corona-The-comprehensible-and-verifiable-refutation-
of-the-virus-allegations-10-29 . 
50   Neobjavljeno. Objava predvidena za avgust 2021.(zbornik znan. prispevkov z 
znanstvenega simpozija Visoke šole za fizioterapevtiko in znan. revija Physis) Original 
hranim avtor. 
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tega virusa direktno prepiše v viralne proteine. SARS-CoV-2 je velik nekaj 
manj kot 30.000 nukleotidov (Slika 3., A) in povzroča bolezen Covid-19. 
Večina (40-80 %) ljudi, pri katerih je bila potrjena okužba z SARS-CoV-2, 
ne razvije nobenih simptomov, so asimptomatski, oziroma ne zboljijo, okoli 
20 % jih razvije simptome podobne prehladu (vročina, kašelj, glavobol), 
okoli 2-5 % jih potrebuje hospitalizajijo zaradi simptomov podobih pljučnici. 
V primerjavi z drugimi virusi, ki povzročajo respiratorna obolenja, kot na 
primer virus pandemične influence ali SARS-CoV, ima SARS-CoV-2 nekaj 
zelo posebnih karakteristik. Reprodukcijsko število R0 je najvišje pri okužbi 
s SARS-CoV-2 primerljivo z R0 SARS-CoV, in višje od R0 pandemične in-
fluence. SARS-CoV-2 ima najdaljšo inkubacijsko dobo, 4-12 dni, vendar 
ima velik delež okuženih blag potek bolezni. SARS-CoV-2 ima relativno 
nizko mortaliteto v populaciji mlajših od 65 let, za razliko od SARS-CoV ali 
pandemične influence, ki povzročita veliko število smrti tudi v mlajši popu-
laciji in  veliko izgubo življenjskih let, ker umira tudi mlajša populacija… 
Glavno pravilo je, prej kot je dosežen pražni cikel (Ct), več je izhodiščnega 
matričnega DNK in obratno. Enako kot pri PCR reakciji se tudi pri qPCR 
reakciji vsake   ̴3,3333 cikle število molekul poveča za desetkrat, kar pomeni, 
da se število molekul poveča vsake   ̴9,9999 ciklov za 1000-krat oz. dobimo iz 
ene molekule po opravljenih   ̴9,999 ciklih 1000 molekul./ qPCR metoda za 
detekcijo SARS-CoV-2 je bila razvita v raziskovalni skupini prof. dr. Chris-
tiana Dorstna, iz klinike Charite Berlin v Nemčiji. Ta metoda »Corman-
Dorsten« je qPCR test, ki ga tudi WHO prepoznava kot »zlati standard« za 
detekcijo SARS-CoV-2 in se zato uporablja v večini držav na svetu…Tudi v 
Sloveniji se uporablja »Corman-Dorsten« qPCR test, pri katerem je pražni 
cikel 37, tako se vsi vzorci, ki dajo signal pri 37 ciklu ali prej, smatrajo kot 
pozitivni na prisotnost SARS-CoV-2… Mikrobiom (skupek vseh mikroor-
ganizmov), ki ga odvzamemo z nazofaringealnim brisom, je kompleksen 
vzorec, v katerem se nahajajo dedni materiali gliv, bakterij in virusov 8. 
Med pomnoževanjem v qPCR reakciji lahko pride do pomnoževanja cDNK-
ju podobnih virusov ali do formacije artefaktov, tako imenovanih kimer. 
Pri pacientih, inficiranih s SARS-CoV-2, pogosto prihaja do ko-infekcije 
z drugimi virusi, kot so na primer rinovirusi (6 %) in influenca (2 %)./ 
Eden poglavitnih faktorjev pri razvoju učinkovitega in selektivnega qPCR 
testa je oblikovanje začetnih oligonukleotidov. Pri tem je treba upoštevati 
veliko faktorjev, kot so pozicija na dednem materialu, specifična za točno 
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določeno sekvenco (SARS-CoV-2) in termodinamične lasnosti posameznega 
začetnega oligonukleotida ter njuno delovanje v tandemu med qPCR reak-
cijo… Uporaba qPCR testa, ki se uporablja tudi v Sloveniji 6, s strani 
proizvajalca namreč ni predvidena za diagnostične namene./ Začetni 
oligonukleotid, RdRp_SARSr-R (Slika 1.), že na prvi pogled poseduje na 
12 poziciji neujemanje z viralno sekvenco. Hkrati ima RdRp_SARSr-R 
tudi zelo nizko temperaturo taljenja (ang. melting temeperature, Tm). Tm 
nam pove, pri kateri temperaturi lahko začetni oligonukleotid še prilega na 
ciljno sekvenco cDNK virusa. Začetni oligonukleotid RdRp_SARSr-R ima 
Tm 55-57 ˚C, njegov par RdRp_SARSr-F pa 64 ˚C, kar pomeni da je raz-
lika v Tm 7-9 ˚C vrednosti, izračunano za Phusion polimerazo na spletni 
strani New England Biolabs, NEB (https://tmcalculator.neb.com/#!/main).  
Takšna temperaturna razlika ni priporočljiva za izvajanje PCR reakcij s st-
rani NEB, ki je eden izmed vodilnih proizvajalcev molekularne diagnostike. 
Ta razlika v Tm ne upošteva dejstva, da se pri RdRp_SARSr-R en nukleotid 
sploh ne prilega na predvideno sekvenco cDNK od SARS-CoV2, kot je raz-
vidno iz slike 1, kar Tm za prileganjenje RdRp_SARSr-R zniža še za 1-2 ˚C. 
Kombinacija odstopanja v Tm med obema začetnima oligonukleotidoma in 
nespecifično prileganje enega izmed začetnih oligonukleotidov, predstavlja 
riziko za napačne rezultate qPCR testa. Dodaten problem za zanesljivosti 
qPCR testa predstavlja tudi temperatura prileganja v qPCR programu, kjer 
prileganje poteka pri 58 ˚C 4 ali celo 60 ˚C 6, kljub temu, da ima RdRp_
SARSr-R izračunan Tm pri 55-57 ˚C. To lahko privede do nepopolnega 
prileganja in zmanjša eficienco replikacije… Dodatno skrb vzbuja tudi de-
jstvo, da z začetnimi oligonukleotidi RdRp_SARSr detektiramo 630 molekul 
v 35,2 cilkih, 63 molekul pa v 36,6 ciklih. To pomeni, da število molekul 
povečajo za destkrat v samo 1,4 cikla, za razliko od 3,3, kot bi teoretično 
pričakovali. Tako hitro pomnoževanje je možno, če se v PCR reakciji dog-
aja nespecifično pomnoževanje, ki je posledica generiranja in ponovnega 
pomnoževanja artefaktov (formacija dimerov z začetnimi oligonukleotidi 
in hibrinde DNK molekule), ki nastanejo z veliko cikli PCR pomnoževanja 
in lahko onemogočijo ustrezno kvantifikacijo. Te izsledke je potrdila tudi 
nova, večja študija v renomirani reviji Nature, kjer so limit detekcije (LOD) 
z RdRp_SARSr postavili celo na 1000 molekul, kar pomeni, da vrednosti 
Ct, ki so višje od 35, niso zanesljive pri identifikaciji in kvantifikaciji virusa 
SARS-CoV-2./ Razvita qPCR metoda za detekcijo SARS-CoV-2 ima nekaj 
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vidnih pomanjkljivosti, ki so povzete v pismu uredniku revije Eurosurveil-
lance, kakor tudi v pozivu uglednih znanstvenikov, da se publiciran članek 
Corman idr., 2020, zaradi pomankljivosti umakne. Problematika tega qPCR 
testa je, da se rezultate teh testov uporablja za generiranje statističnih po-
datkov kot so; število inficiranih, število hospitaliziranih in števlilo umrlih, 
ki se jih nato uporabi za določanje ukrepov za zagotovitev javnega zdrav-
ja… Posledično je zelo verjetno, da ljudje, ki so pozitivni na qPCR testu, 
vendar njihov Ct ne presega določene vrednosti, niso kužni in ne prenašajo 
virusa, hkrati pa ne zbolijo za težjo obliko bolezni. Te informacije, bi im-
ele velik pomen za strokovnjake, ki odločajo o ukrepih v javnem zdravju… 
Dostop do neobdelanih qPCR podatkov, predvsem dostop do Ct vrednosti, 
je ključnega pomena, saj bi to omogočilo bolj smiselna navodila pacientom 
in optimizirano zdravljenje. Retrospektiven pregled Ct vrednosti, v kombi-
najici s potekom bolezni, bi lahko nudil ključne podatke za bolj učinkovito 
zdravljenje pacientov s Covid-19 in boljšo strategijo zaščite javnega zdravja. 
Tako bi lahko zmanjšali predviden obseg ukrepov za zajezitev Covid-19 in 
s tem tudi negativne posledice, ki jih imajo ukrepi na sicer zdravih ljudeh./ 
Na tej točki se pojavi potreba po raziskavah, ki bi preverjale korelacijo med 
številom viralnih partiklov kvantificiranih z qPCR testom (Ct) in potencial-
nim potekom bolezni (hospitalizacije in mortaliteto). Nova študija (reprint, 
brez »peer-review«) nakazuje na korelacijo med količino viralnih partiklov, 
ki so jih detektirali v slini obolelih in potekom bolezni Covid-19. Takšne 
in podobne študije bodo pomagale identificirati paciente, ki bi lahko imeli 
hujši potek bolezni Covid-19 in tako omogočile hitro zdravljenje, še preden 
se razvijejo simptomi.« 51

Ali v povzetku: »Epidemija virusa SARS-CoV-2 je prerasla v pandemijo 
in postalo je očitno, da je za uspešno zajezitev virusa zanesljiva detekcija 
ključnega pomena. Uporaba qPCR testa, ki se uporablja tudi v Sloveniji, s 
strani proizvajalca ni predvidena za diagnostične namene. Zlati standard 
za detekcijo SARS-CoV-2, priporočen s strani WHO, je t.i. »Dorsten - Cor-
man test«. Pri tem testu se najprej odvzame bris, izolira celokupni RNK, ki 
se nato obratno  prepiše v cDNK in se kvantificira s PCR analizo (qPCR). 

51 Ena od prvi znanstvenih študij o učinkovitosti testov je dostopna na povezavi: 
     https://ebm.bmj.com/content/ebmed/early/2020/09/30/bmjebm-2020-111511.full.pdf  
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52 Avtor navaja naslednje vire; Guan, W. J. et al.: Clinical Characteristics of Corona-
virus Disease 2019 in China. The New England journal of medicine 382, 1708-1720, 
doi:10.1056/NEJMoa2002032 (2020); Petersen, E. et al.: Comparing SARS-CoV-2 with 
SARS-CoV and influenza pandemics. The Lancet. Infectious diseases 20, str. 238-e244, 
doi:10.1016/S1473-3099(20)30484-9 (2020); L., Gattuso, G., Tsatsakis, A., Spandidos, D. 
A. & Libra, M.: Current and innovative methods for the diagnosis of COVID19 infection 
(Review). International journal of molecular medicine 47, doi:10.3892/ijmm.2021.4933 
(2021); Corman, V. M. et al.: Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-
time RT-PCR. Euro surveillance: bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = Eu-
ropean communicable disease bulletin 25, doi:10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045 
(2020); WHO. Diagnostic testing for SARS-CoV-2. https://www.who.int/publications/i/
item/diagnostic-testing-for-sars-cov-2 (2020); Poljak, M. et al.: Clinical Evaluation of 
the cobas SARS-CoV-2 Test and a Diagnostic Platform Switch during 48 Hours in the 
Midst of the COVID-19 Pandemic. Journal of clinical microbiology 58, doi:10.1128/
JCM.00599-20 (2020); Nalla, A. K. et al.: Comparative Performance of SARS-CoV-2 
Detection Assays Using Seven Different Primer-Probe Sets and One Assay Kit. Jour-
nal of clinical microbiology 58, doi:10.1128/JCM.00557-20 (2020); Lysholm, F. et al.: 
Characterization of the viral microbiome in patients with severe lower respiratory tract 
infections, using metagenomic sequencing. PloS one 7, e30875, doi:10.1371/journal.
pone.0030875 (2012); Kim, K. W. et al.: Respiratory viral co-infections among SARS-

V članku predstavljam pomanjkljivosti tega testa, kot se trenutno izvaja 
po svetu in v Sloveniji. Največja pomanjkljivost se kaže pri začetnem oli-
gonukleotidu RdRp_SARSr-R, ki prilega na genu RdRp in kodira za »od 
RNK odvisno RNK polimerazo« (ang. »RNA dependent RNA polymar-
ase«). Zaradi slabih termodinamičnih lastnosti tega začetnega oligonukleo-
tida se limit detekcije zviša na 1000 molekul viralnega cDNK. SARS-CoV-2 
je RNA virus in če želimo za njegovo detekcijo uporabiti metodo PCR, ki 
deluje samo na DNK molekulah, moramo vzorec, ki potencialno vsebuje 
tudi viralni RNK (ki ga želimo detektirati), najprej prepisati iz RNK nazaj 
(reverzna transkripcija) v komplementarni DNK (cDNK), z encimom rever-
zna transkriptaza. Hkrati opozorim na dejstvo, da pražni cikel (Ct) 37, ki 
se pri nas tretira kot meja za pozitiven rezultat na qPCR testu, predstavlja 
tveganje za napačne rezultate. Nove študije so pokazale, da z brisom, ki je 
imel Ct višji od 34, ni več možno inficirati celične kulture in izolirati virusa. 
Predlagam odprt dostop do anonimiziranih Ct vrednosti, pregled Ct vred-
nosti qPCR testov in njihovo korelacijo s potekom bolezni ter implementaci-
jo izsledkov. Tako bi potencialno izboljšali obstoječe protokole zdravljenja, 
zmanjšali število hospitalizacij in spremenili nabor ter obseg ukrepov za za-
jezitev Covid-19.« 52
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CoV-2 cases confirmed by virome capture sequencing. Scientific reports 11, str. 3934-
3934, doi:10.1038/s41598-021-83642-x (2021); LightMix_TIB-MOLBIOL. LightMix 
manual.  (2020); Vogels, C. B. F. et al.: Analytical sensitivity and efficiency compari-
sons of SARS-CoV-2 RT-qPCR primer-probe sets. Nature microbiology 5, 1299-1305, 
doi:10.1038/s41564-020-0761-6 (2020); Pillonel, T., Scherz, V., Jaton, K., Greub, G. & 
Bertelli, C.: Letter to the editor: SARS-CoV-2 detection by real-time RT-PCR. Euro sur-
veillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable 
disease bulletin 25, doi:10.2807/1560-7917.ES.2020.25.21.2000880 (2020); La Scola, B. 
et al.: Viral RNA load as determined by cell culture as a management tool for discharge 
of SARS-CoV-2 patients from infectious disease wards. European Journal of Clinical 
Microbiology & Infectious Diseases, doi:https://doi.org/10.1007/s10096-020-03913-9 
(2020); Jaafar, R. et al. Correlation between 3790 qPCR positives samples and positive 
cell cultures including 1941 SARS-CoV-2 isolates. Clinical infectious diseases: an of-
ficial publication of the Infectious Diseases Society of America, ciaa1491, doi:10.1093/
cid/ciaa1491 (2020); Glass, R. J., Glass, L. M., Beyeler, W. E. & Min, H. J.: Targeted social 
distancing design for pandemic influenza. Emerging infectious diseases 12, str. 1671-
1681, doi:10.3201/eid1211.060255 (2006); Di Stefano, V. et al. Significant reduction of 
physical activity in patients with neuromuscular disease during COVID-19 pandemic: 
the long-term consequences of quarantine. Journal of neurology, doi:10.1007/s00415-
020-10064-6 (2020); Dratva, J. et al.: Swiss University Students’ Risk Perception and 
General Anxiety during the COVID-19 Pandemic. International journal of environ-
mental research and public health 17, doi:10.3390/ijerph17207433 (2020); Hudson, L. 
C., Lowenstein, E. J. & Hoenig, L. J.: Domestic violence in the coronavirus disease 2019 
era: Insights from a survivor. Clinics in dermatology 38, str. 737-743, doi:10.1016/j.clin-
dermatol.2020.07.003 (2020); Karatas, S., Yesim, T. & Beysel, S.: Impact of lockdown 
COVID-19 on metabolic control in type 2 diabetes mellitus and healthy people. Pri-
mary care diabetes, doi:10.1016/j.pcd.2021.01.003 (2021); Newlove-Delgado, T. et al.: 
Child mental health in England before and during the COVID-19 lockdown. The Lancet 
Psychiatry, doi:10.1016/S2215-0366(20)30570-8 (2021); Shah, S., Singhal, T., Davar, N. 
& Thakkar, P.: No correlation between Ct values and severity of disease or mortality in 
patients with COVID 19 disease. Indian J Med Microbiol 39, str. 116-117, doi:10.1016/j.
ijmmb.2020.10.021 (2021); Silva, J. et al.: Saliva viral load is a dynamic unifying correlate 
of COVID-19 severity and mortality. medRxiv : the preprint server for health sciences, 
doi:10.1101/2021.01.04.21249236 (2021). 
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Ne vem, če je res tako. Je avtor v zmoti? Želim vedeti. Enako kot slovenska 
javnost. Proizvajalec obeh testov je na deklaracijo zapisal, kar je zapisal: ni 
za diagnostiko in ni testirano za uporabo v diagnostiki.

53  Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. Odločba o zavrnitvi zahteve za dostop do 
informacij javnega značaja (v delu, ki se nanaša na posredovanje znanstvenih dokazov o 
izolaciji virusa SARS-Cov-2 v skladu s Kochovimi postulati in posredovanja študije, ki 
bi dokazovala vzročno zvezo med SARS-Cov-2 in domnevno nalezljivo boleznijo Cov-
id-19, št. 074-4/2020-9, z dne 30. november 2020.  
54  Prof. dr. Janez Tomažič, dr. med.; asist. dr. Rajko Saletinger, dr. med.; Gabriele Turel, 
dr. med.; prof. dr. Alojz Ihan, dr. med.; Mario Fafangel, dr. med.; acad. prof. dr. Tatjana 
Avšič Županc, dr. med.; asist. dr. Tadeja Kotar, dr. med.; prof. dr. Miroslav Petro-vec, dr. 
med.; prof. dr. Bojana Beović, dr. med.; doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med.; prim. dr. 
Alenka Trop Skaza4; dr. med., dr. Milan Krek, dr. med.: Epidemiološka priporočila glede 
oseb, ki so prebolele Covid-19. Dostopno na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/
uploaded/pcr_dokument_oblikovan_15.6.pdf?fbclid=IwAR2PBULoHBMilEGg8AV0jS
UmHt7qFznGIwAz7QL_wmKSpvs7J7DVd2ORuBU

Dr. Zebec torej pojasni, da je za teste (tiste, ki se uporabljajo pri nas, sicer 
pa sploh niso bili narejeni za diagnostiko) v znanstvenih študijah postav-
ljena omejitev, do katere je še mogoče pričakovati relativno zanesljivost 
rezultatov: “Limit, do katerega lahko še zaupamo kvantifikaciji z RdRp_
SARSr-F in RdRp_SARSr-R, je v ciklu 36,8.” Po nekaterih drugih študijah 
(npr. tistih, na katere se sklicuje sama Medicinska fakulteta v Ljubljani) 
pa je to že pri 35. Pri nas se, glede na odgovor Medicinske fakultete v Lju-
bljani, uporablja 40 amplifikacijskih ciklov. Javnosti je to treba prepričljivo 
pojasniti: za kaj točno gre?53  

V članku z naslovom “Epidemiološka priporočila glede oseb, ki so prebolele 
Covid-19” lahko preberemo tudi naslednje: “ V 26 primerih je bila kulti-
vacija virusa uspešna. Ob tem je pomemben podatek, da kultivacija ni bila 
uspešna v primeru, ko je bil pri pozitivnem brisu pomnoževalni cikel večji 
od 24 (angl. cycle threshold-Ct, pražni cikel) ter je od pojava simptomov 
in znakov bolezni minilo več kot 8 dni.” 54 
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Tega oblast in stroka ljudem ne pojasnijo prepričljivo, ali pa sploh ne. 
Ljudje pa imamo pravico vedeti in razumeti, biti celostno in natančno 
obveščeni in podučeni. 55  

55   Dodatna literatura. Iniciativa slovenskih zdravnikov: https://www.slovenskizdravni-
ki.si/corman-drosten-recenzijsko-porocilo/; David Jarrom, Lauren Elston, Jennifer 
Washington, Matthew Prettyjohns, Kimberley Cann, Susan Myles: Effectiveness of 
tests to detect the presence of SARS- CoV-2 virus, and antibodies to SARS- CoV-2, to 
inform COVID-19 diagnosis: a rapid systematic review. BMJ Evidence-based Medi-
cine. 2020. Dostopno na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33004426/; Povzetek go-
vora dr. Antoniette Gatti, ki je rezultate svojih raziskav predstavila Italijanskemu 
parlamentu na seji dne 31.3.2021. Dostopen na povezavi: https://webtv.camera.it/even-
to/17855;  https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1910; 
https://2020news.de/sensationsurteil-aus-weimar-keine-masken-kein-abstand-
keine-tests-mehr-fuer-schueler/; https://2020news.de/sensationsurteil-aus-wei-
mar-keine-masken-kein-abstand-keine-tests-mehr-fuer-schueler/; https://www.
reuters.com/article/uk-factcheck-pcr-idUSKBN24420X; https://bpa-pathology.com/
covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/; https://www.who.int/news/item/20-
01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05; https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC7106425/ ; https://www.thelancet.com/journals/lanres/arti-
cle/PIIS2213-2600(20)30453-7/fulltext; https://virologyj.biomedcentral.com/arti-
cles/10.1186/s12985-021-01489-0 ; https://www.rtvslo.si/.../rezultat.../568841; https://
www.rtvslo.si/.../ali-se-posveca-premajhna.../569429. Iniciativa slovenskih zdravnikov: 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-children-
and-the-role-of-school-settings-in-transmission-first-update_1.pdf; https://www.
who.int/publications/i/item/9789240017467; https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/330829/9789289054782-eng.pdf3; https://www.nature.com/articles/
s41467-020-19802-w; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/; 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/cov-
id-19-in-schoolchildren/; https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/v-solah-
kmalu-tudi-testiranje-otrok/; https://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngol-
ogy/fullarticle/2771362; https://www.afr.com/life-and-luxury/health-and-wellness/
covid-swabs-cause-a-leak-in-brain-fluid-in-two-people-20201002-p561gj; https://
www.firstpost.com/health/covid-19-nasopharyngeal-swab-correct-sampling-tech-
nique-is-important-to-prevent-injuries-and-complications-8929241.html; htt-
ps://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/ucitelji-pozor-tega-vam-niso-pov-
edali-katere-teste-vse-boste-opravili/; https://www.zdravniskazbornica.si/docs/
default-source/koronavirus/2-instruction-for-sars-cov-2-antigen-test-kit-v1-2-sc0202.
pdf ?sfvrsn=abc53536_2&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19%20
Dnevne%20informacije%20-%204%201%202021&utm_content=COVID-19%20
Dnevne%20informacije%20-%204%201%202021+CID_7fba50b34d4a3f81b9427503cd
c16a0b&utm_source=Bilten&utm_term=Instruction%20for%20SARS-CoV-2%20Anti-
gen%20Test%20Kit%20ang
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https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/ucitelji-pozor-tega-vam-niso-poveda-
li-katere-teste-vse-boste-opravili/; https://cormandrostenreview.com/report/; https://
www.theepochtimes.com/mkt_app/who-changes-ccp-virus-test-criteria-in-attempt-
to-reduce-false-positives_3668064.html?v=ul; https://www.who.int/news/item/20-
01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05 
56 Dostopno na povezavi: https://www.roche-as.es/lm_pdf/MDx_61-0118-96_
Corona_229E_RV_V160313_07730519001.pdf

To je predpogoj zaupanja. Za zaupanje pa si je treba prizadevati. 
To je zelo pomembno.

V deklaraciji, s katero je proizvajalec opremil teste, je na začetku, pov-
sem zgoraj in na sredni, zapisano: “For life science research use only. Not 
for use in diagnostic procedures. For in vitro use only.” Prevod citata: 
“Samo za raziskovalno uporabo v znanosti o življenju. Ni za uporabo v 
diagnostičnih postopkih. Samo za uporabo in vitro.“56  Dr. Zebec (Ph.D., 
Republika Avstrija) to pojasni podrobneje: “Ta test je namenjen izključno 
detekciji viralnega dednega materiala SARS-CoV-2 in se uporablja tudi 
Sloveniji (Poljak ind. 2020) in ne postavljanju diagnoz, kar ni eno in isto. 
Drži, da se ta test uporablja v diagnostiki, to pa ne pomeni, da je test na-
menjen oziroma primeren za diagnostiko in točno v tem je problem.

Primer tega so ljudje, ki so v preteklosti covid19 preboleli brez simptomov, 
kasneje so pozitivni na SARS-CoV-2 na qPCR testu. V praksi lahko človek 
asimptomatsko preboli covid19 brez testiranja, a za tem zboli zaradi dru-
gega respiratornega infekta. Takšen bolnik bo pozitiven na SARS-CoV-2, 
kjub temu, da je za respiratorni infekt dejansko odgovorna bakterija ali 
kakšen drug virus. Iz tega primera je razvidno, da na podlagi pozitivne-
ga SARS-CoV-2 qPCR testa zanesljiva diagnoza covid19 ni mogoča. V 
testirani osebi so še vedno prisotni fragmenti dednega materiala SARS-
CoV-2, ni pa prisotna bolezen covid19.

Konkreten test za SARS-CoV-2 qPCR je prav tako narejen zelo površno in 
nekvalitetno, zato je še toliko bolj problematično, da se uporablja v diag-
nostiki. Problemi tega testa so povzeti v članku (brez recenzije), ki sem ga 
napisal in ga prilagam. Med drugim sem tudi sam zapisal »Uporaba qPCR 
testa, strani proizvajalca namreč ni predvidena za diagnostične namene«, 
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kar je samo prevod navodil proizvajalca.” 57 

To je pomembno – zelo pomembno. Javnosti se to ne pove, javnosti se 
tega ne pojasni, prepričljivo in znanstveno nedvoumno. 58

Miha Skvarč, dr.med., me je opozoril, da je treba razlikovati med starejšim 
in novejšim PCR testom, za SARS-1 in SARS-2. Prvi je dostopen na tej pov-
ezavi: https://www.roche-as.es/lm_pdf/MDx_61-011896_Corona_229E_
RV_V160313_07730519001.pdf. A pozor! Link je ves čas delal. Link od 
včeraj (15. junij 2021) ne dela več. Na deklaraciji proizvajalca je pisalo: “For 
life science research use only. Not for use in diagnostic procedures. For in 
vitro use only.” Drugi je dostopen na tej povezavi: https://www.roche-as.es/
lm_pdf/MDx_53-0777_96_Wuhan-R-gene_V200204_09155376001%20
%282%29.pdf . Na deklaraciji proizvajalca piše: “Instructions for life sci-
ence research use only. Not tested for use in diagnostic procedures. For in 
vitro use only.”
Dr. Zebec je temu dodal naslednje: ““qPCR test je qPCR test… In vedno 
dela enako, to pa je, da detektira fragmente viralnega dednega materia-
la… In samo od začetnih oligonukleotidov je odvisno, kateri fragment 
katerega virusa bomo detektirali. Meni se po pravici povedano zdi to pre-
rekanje ali je test diagnostičen ali ne, brezpredmetno. 1. Test se uporablja 
kot diagnostičen test (če je temu namenjen ali ne); 2. Ta test nikoli ne 
postavi diagnoze covid-19, lahko pa se uporabi za detekcijo viralnih frag-
mentov SARS-CoV-2; 3. Ta test je slab (to je moj point) in če se uporabi 
brez kontrol in z visokim Ct, je pač vprašljivo, kako je zanesljiv. Kako se 
test uporablja je torej ključno in to me zanima, zato sem tudi zahteval te 
informacije in pojasnila od NLZOH.” 

57  Dostopno na povezavi: 
       https://andraz-tersek.si/qpcr-testa-prizvajalec-ni-predvidel-za-diagnostiko/  
58  Glej Andraž Teršek: OŠTRO.SI in Zala Čas; ‘Psevdonovinarstvo? Ustavniški blog, 7. 
junij 2021. Dostopno na: https://andraz-tersek.si/ostro-si-psevdonovinarstvo-tokrat-se-
zdi-tako/  . Urednica omenjenega portala se na protest dr. Zebca in njegovo zahtevo, da 
se članek, ki javnost glede testov zavaja in ji ne ponuja resnice, umakne, ni odzvala.
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59 Članek Zale Čas, objavljen na portalu OŠTRO.SI, ni “razkril” ‘psevdoznanosti.’ Članek 
je primer ‘psevdonovinarstva’ o znanosti. To sem razkril. Ne omenja 16 strani znan-
stvenih virov in argumentov, ki sem jih poslal novinarki, ne omenja članka dr. Zebca, 
ne omenja fotografij z obema deklaracijama proizvajalca in zadeve ne preveri pri znan-
stvenikih, ki sem jih navedel kot vire in predlagal kontakt z njimi. Članek je dostopen 
na povezavi: https://www.ostro.si/si/razkrinkavanje/objave/pcr-testi-so-primerni-za-
diagnostiko-virusa-sars-cov-2 . Novinarki sem poslal 16 računalniških strani gradiva, ki 
potrjuje mojo izjavo, da qPCR testa proizvajalec ni predvidel za diagnostične postopke 
v zdravstvu. Priložil sem tudi kratki znanstveni prispevek dr. Zebca na temo teh testov. 
Ničesar od tega novinarka ne omeni v članku. Tudi ni kontaktirala strokovnjakov, ki sem 
jih zapisal v svojem odgovoru in dodal njihove kontakte. Na uradnih spletnih straneh 
Facebook Journalism Project sem med financiranimi mediji našel portal OŠTRO.SI. 
Dostopno na povezavi: https://europeanjournalism.fund/news/68-news-organisations-
freelancers-grant-funding-covid19 

In seveda bistvo: “Vaša izjava v oddaji Politično s Tanjo Gobec, da proiz-
vajalec ni predvidel teh testov za diagnostiko v zdravstvu, je točna.” 59 

Podobno velja za razlikovanje med gripo in boleznijo Covid. Najprej sta 
oblast in z njo sodelujoča stroka javnosti zatrjevali, da s testi dejansko ni 
mogoče ugotavljati razlike med gripo in covidom. Potem sta zatrjevali, 
da se vsa obolenja in celo smrti beležijo kot covid smrti. Kar je osupljivo, 
nezaslišano in pravno nesprejemljivo. Potem so sta glede tega spreneveda-
li, spreminjali sta delne izjave in kontekste (npr. o tem, kako leta 2020 »še 
ni bilo virusa«, leta 2021 pa je »že prisoten virus«, pa o tem, kako bo »poz-
imi zelo težko razlikovati med covidom in gripo«, itd.) ter ustvarili meglo, 
a je ta ostala dokaj prozorna. Potem sta namreč zatrjevali, da v enem letu 
ni bilo evidentiranega primera gripe. Potem sta ugotovili, da javnosti tega 
ne gre govoriti. Potem sta zatrjevali, iznenada, da je bilo v preteklem letu 
približno enako število primerov gripe, kot v prejšnjih letih. Človek ob 
tem legitimno vzklikne »prosim«? Tako se je zgodilo v Sloveniji. V drugih 
državah sta oblast in stroka ljudem pojasnili, da je bilo v obdobju 2020-
2021 gripe manj kot v preteklih letih. Kar je logično, saj smo ljudje živeli 
na prestrašeni socialni distanci, pod vplivom strogih ukrepov in v varnos-
tnih balončkih, da ne omenjamo izkrivljene in pomanjkljive, predvsem pa 
enoznačne statistike. Slovenska oblast in stroka sta si privoščili celo ta in 
takšen zdrs. To ni nepomembno. To je zelo pomembno.  
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Ob tem pa dnevna politika, stroka in mediji že več mesecev javnosti 
enostavno ne želijo povedati in razbremenilno sporočiti, da invazivne 
in zelo neprijetne, kot ugotavljajo nekatere znanstvene analize pa tudi 
dolgoročno zdravju škodljive teste z vtikanjem paličic v nosno votlino, 
ljudje lahko zamenjajo za testiranje s SLINO. Domnevam, da za to pa-
sivnost, za ta molk obstaja dober razlog. Ta razlog se utegne skrivati v 
cepilni propagandni ofenzivi.

9. Aerosol - brezbrižnost in ignoranca Vlade RS 
ter poslancev in poslank vladne koalicije

V torek, 27. aprila 2021, je bila izvedena NUJNA seja Odbora DZ za 
zdravstvo. Trajalo je skoraj eno leto, da smo jo »izsilili.«

Rdeča nit razprave je bilo (oziroma, naj bi bila, bi morala biti, če bi vsi 
udeleženci uspeli razumeti, za kaj gre) razlikovanje med (napačno) »teori-
jo o kapljičnem prenosu« virusa Covid in »teorijo o aerosolnem prenosu.« 
V dokumentu, 60  ki je bil stvarna podlaga za sejo, je omenjeno tudi odprto

60  Zahteva za sklic nujne seje Odbora za zdravstvo. Ljubljana, 16. april 2021. Podpisniki: 
poslanske skupine LMŠ, SD, Levica, SAB in Nepovezanih poslancev. Dokument navaja 
naslednjo literaturo: J. Morgenstern: COVID-19 is spread by aerosols. First 10EM, 2. 
december, 2020; Timmermans M. Myth: If you sit in a draught you will get sick. Ob-
servant Online, March 22, 2018; Egeland J. What we got wrong about Covid and refu-
gees. Norwegian Refugee Council. January 7, 2021. Dostopno na: https://www.nrc.no/
opinions-all/what-we-got-wrong-about-covid-and-refugees/; Brazil’s favelas forced 
to fight coronavirus alone|Americas ...https://www.dw.com › brazils-favelas-fo...July 2, 
2020; D. Leonhardt: Why has Covid’s toll been surprisingly low across much of Africa 
and Asia? New York Times, March 8,  2021; Kurnitski J., Seppanen O.: Trends and driv-
ers in the Finnish ventilation and AC. Ventilation Information Paper No 20, May 2008; 
Valenčič M.: Imamo najslabšo kakovost notranjega zraka v Evropi. ZaEnSvet, Zavod za 
energetsko svetovanje 14. februar, 2019; Morawska L, Milton DK et al.:  It is time to 
address airborne transmission of covid-19. Clin Infect Dis, št. 71, 2str. 311-2313, 2020; 
Lewis D.: Mounting evidence suggests coronavirus is airborne - but health advice has not 
caught up. Nature, July 2020, 583 (7817), str. 510-513; MacIntyre, C.R., Ananda-Rajah, 
M.R.: Scientific evidence supports aerosol transmission of SARS-COV-2. Antimicrob 
Resist Infect Control 9, 202 (2020); Zuo Y.Y., Uspal WE, Wei T.: Airborne Transmis-
sion of COVID-19: Aerosol Dispersion, Lung Deposition, and Virus-Receptor Interac-
tions. ACS Nano 2020, 14 (12), str. 16502–16524, November 25, 2020. Dostopno na: 
https://doi.org/10.1021/ acsnano.0c08484; Chen W. et al.: Short-range airborne route 
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pismo 239 znanstvenikov z vsega sveta, ki so že pred časom pozvali 
medicinsko skupnost in pomembna nacionalna in mednarodna telesa, 
naj pripoznajo pomen aerogenega prenosa Covida-19: »Zaskrbljeni smo, 
da bosta neprepoznavanje tveganja za aerogeni prenos Covida-19 in od-
sotnost jasnih priporočil o nadzornih ukrepih proti virusu v zraku imela 
pomembne posledice: ljudje bodo morda mislili, da so v celoti zaščiteni, če 
spoštujejo obstoječa priporočila, v resnici pa so potrebni dodatni ukrepi za 
zmanjševanje aerogene okužbe.«

Dokument omenja, da je revija Nature, ena najuglednejših znanstvenih 
revij na svetu, obširno povzela to pismo in mu pritrdila: virus se prenaša 
po zraku in zdravstveni ukrepi temu ne sledijo. Na organizacijo WHO je 
naslovila kritiko, da že predolgo zavrača pomen aerogenega prenosa in s 
tem nevarnost aerosola, ki se lahko kopiči v slabo prezračenih prostorih 
in vztraja pri trditvi, da se virus širi preko okuženih površin in z večjimi 
kapljicami. To je zaviralo ukrepe, ki bi lahko vplivali na aerogni prenos, 
zlasti zračenje in nošnja gostejših mask v notranjih prostorih. 

dominates exposure of respiratory infection during close contact. Building and Environ-
ment. Dostopno na: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.106859; Editorial: Airborne 
transmission of covid-19.  Nature 2020 (370); K. A. Prather et al.: Airborne transmission 
of SARS-CoV-2. Science  370, 303-304, 2020; Mandavilli: Scientists call on C.D.C. to 
set air standards for workplaces, now. New York Times, February 17, 2021; Editorial: 
Coronavirus is in the air – there’s too much focus on surfaces. Nature (590), 7, 2021; 
Tang J.W. et al.: Dismantling myths on the airborne transmission of severe acute respira-
tory syndrome coronavirus (SARS-CoV-2), Journal of Hospital Infection, https://doi.
org/10.1016/j.jhin.2020.12.022; World Health Organization: Modes of transmission of 
virus causing COVID-19: implications for IPC precaution recommendations: scientific 
brief. 27 March 2020; World Health Organization: Transmission of SARS-CoV-2: im-
plications for infection prevention precautions. 9 July 2020; Roadmap to improve and 
ensure good indoor ventilation in the context of COVID-19. Geneva: World Health Or-
ganization; 1 March 2021; Conolly K.: Germans embrace fresh air to ward off coronavi-
rus. Guardian, September 30, 2020; Furlan S.: Prezračevanje rešuje življenja (spregledani 
Mitja Vilar). Zarja Jana, št. 44, 3.11.2020; Keber D.: Ali smo pri ukrepih ob epidemiji 
nekaj spregledali? Dnevnik, 28.november 2020; Keber D.: Teorija vsega, Delo, 23. januar 
2021; Teršek A.: Apel za ureditev sistemov prezračevanja – skrb za čiščenje zraka. Dosto-
pno na: https://andraz-tersek.si/apel-za-ureditev-sistemov-prezracevanja; Intervju z 
Mitjo Lenassijem, strokovnjakom za prezračevanje. Mladina, 9.4.2021.
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Temu prepričanju je že pritrdilo veliko znanstvenikov, tudi v več znan-
stvenih člankih. Med drugim v znanstvenih revijah British Medical Jour-
nal in Nature. Skupina ameriških strokovnjakov je pozvala Belo hišo in dr. 
Faucija, direktorja CDC, naj se posvetijo aerogenemu prenosu Covida-19 
in opremijo zaposlene na prvi liniji z ustreznimi maskami (FFP2) ter na-
vodili za prezračevanje. Pri tem naj sledijo Nemčiji, Avstriji in Franciji, ki 
so že uvedle obvezno uporabo gostejših mask in kakovostnih sistemov za 
filtracijo zraka v zaprtih prostorih. Članek v reviji Nature pa sklene: »Zdaj, 
ko soglašamo, da se virus prenaša po zraku, tako v velikih kot majhnih 
kapljicah, bi se morala prizadevanja za preprečevanje širjenja osredotočiti 
na izboljšanje prezračevanja ali nameščanje strogo testiranih čistilcev zra-
ka… WHO in CDC morata posodobiti svoje smernice na podlagi trenut-
nega znanja. Raziskave virusa COVID-19 se hitro množijo, zato so agen-
cije za javno zdravje dolžne predstaviti jasne in posodobljene informacije 
o tem, kaj ljudje potrebujejo za zaščito sebe in drugih.« Odgovore je zato 
treba iskati tudi pri strokovnjakih s področja aerosolov, prezračevanja, 
inženirstva, fizike, virologije in klinične medicine. Ob tem pa je »znan-
stveno nepošteno,«, navaja dokument, »da WHO in CDC vztrajno ponav-
ljata, da je prispevek aerogenega prenosa kljub množici opazovanj, posku-
sov in teoretskih razprav še potrebno raziskati, ob tem pa spregledujeta, 
da za »njuno« kapljično teorijo sploh ni nikakršnih dokazov.«  

Zato je treba pozornost in ravnanje (delovanje in ukrepe) usmeriti na uk-
varjanje z ZRAKOM.61 Na procese in sisteme za zračenje zaprtih pros-
torov, za čiščenje zraka v teh prostorih, za odvajanje izdihanega zraka 
iz zaprtih prostorov… Najprej v zdravstvenih ustanovah, v domovih 
za starejše občane, v vrtcih, šolah in visokošolskih zavodih, pa v (vseh) 
drugih javnih ustanovah. Potem pa s tem nadaljevati – sistemsko: uradi, 
muzeji, gledališča, univerze, javni transport, trgovine, restavracije… Z 
zakonom je treba urediti uporabo »čistilcev zraka« in naprav za sprem-
ljanje prezračenosti prostorov z merilci CO2 (od HEPA filtrov, do vsega 
ostalega, kar je že in kar še bo hitro dobavljivo, dostopno in cenovno manj 
obremenjujoče od orožja, tudi od raznih teh-in-onih poslov s premočnim 

61    Prim. Kapljice ali aerosoli — je razlika sploh pomembna? Sledilnik.org. 30. April 
2021. Dostopno na: https://medium.com/sledilnik/kapljice-ali-aerosoli-je-razlika-
sploh-pomembna-c553499bf3b7 
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62    Glej novejši članek Megan Holteni: The 60-Year-Old Scientific Screwup That Helped 
Covid Kill. All pandemic long, scientists brawled over how the virus spreads. Drop-
lets! No, aerosols! At the heart of the fight was a teensy error with huge consequences. 
WIRED. May 13, 2021. Dostopno na: https://www.wired.com/story/the-teeny-tiny-sci-
entific-screwup-that-helped-covid-kill/ 

videzom mafijskih rabot in neodgovornim trošenjem proračunskega, 
torej davkoplačevalskega denarja). Iti mora za nujni proces od začetka 
gradnje stavb, do končnega opremljanja prostorov. Enako velja za maske 
in zaprte prostore: običajne, »navadne«, »kirurške« maske, ki so postale 
celo (do določene mere približno razumljivo) modni trend, morajo nado-
mestiti kakovostnejše maske, FFP2 in boljše. 62

Številne države vse to že počnejo. Ne samo Nemčija, Avstrija, Španija, 
Portugalska, Finska, Japonska… 

V več predhodnih javnih pisanj sem opisoval in pojasnjeval, kako igno-
rantski in brezbrižni so do tega vprašanja IN PROBLEMA premier, vlada, 
strokovna posvetovalna skupina vlade, vodja strokovne skupine, minister 
in ministrstvo za zdravstvo, NIJZ, vodstvi obeh UKC-jev, vodstva zdravs-
tvenih ustanov, vodstva DSO-jev… Na pisanja, apele, pozive, prošnje, 
opozorila, svarila in predloge se bodisi vsi našteti niso odzivali bodisi je bil 
odziv brezbrižen, ravnodušen, občasno celo zafrkljiv in vzvišeno, megalo-
mansko in samozadostno porogljiv (izjeme so statistična napaka). Vselej 
in ves čas je šlo tudi za izogibanje odgovornosti: stavek »mi za to nismo 
pristojni«, ali pa »jaz za to nisem pristojna/pristojen«, vključno s predsed-
nikom države, je postal nova normalnost. Celo Varuh človekovih pravic, 
javni funkcionar z uradom in velikim številom sodelavcev in zaposlenih, 
nam je v odgovorih ponujal enak stavek, ki mu je dodal še naštevanje 
podzakonskih aktov o tehničnem opremljanju zgradb in objektov. Očitno 
mu niti na misel ni prišlo, da bi glede tega vprašanja in problema izpol-
njeval in izpolnil svojih pravnih in moralnih dolžnosti (če bi želel po-
lemizirati o prvih, o drugih verjetno ne bi želel – upam). 

G. Mitja Vilar je celo uspešno izvedel test, eksperiment. V eni od gostilen 
so med mizami postavili prozorne pregrade, nad mizo pa namestili nap-
ravo za izsesavanje izdihanega zraka, v cev in po cevi ven iz prostora. Kon-
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taktirali so ga nekateri gostinci in, kolikor vem, lastnica zasebne zdravs-
tvene ustanove. (Gola) oblast pa ga brezbrižno ignorira in se mu celo 
posmehuje. Enako velja za televizijske medije, zlasti za RTV Slovenija. 
Predvsem pa nikomur od naštetih, vse do danes, ni bilo mogoče dopove-
dati, da »prezračevanje«, »čiščenje zraka« in »odvajanje« izdihanega zra-
ka, tudi »izsesavanje« izdihanega zraka VEN iz zaprtih prostorov, ni isto 
kot »odpiranje oken«, vklapljanje »ventilatorjev« in »klimatskih naprav«! 
Zato se potniki v letalu ne zadušijo, četudi med letom ne »zračijo« letala z 
»odpiranjem oken« in s »prepihom.« 63 

Po koncu seje (domnevam, da bo magnetogram na voljo na spletišču DZ 
– zelo zanimivo in koristno bi ga bilo analizirati) je sledilo glasovanje. 
Predlogi parlamentarne opozicije in vabljenih predstavnikov različnih 
strok niso bili sprejeti. Gre za naslednje predloge:
1. Odbor za zdravstvo priporoča Vladi, da pripravi oziroma dopolni celovito 
strategijo ter akcijski plan obvladovanja epidemije, s katerima bodo opre-
deljeni ukrepi, ki so izvedljivi takoj, preventivni ukrepi, ki so potrebni za 
obvladovanje oziroma za zajezitev epidemije pred morebitnim novim jesen-
skim izbruhom ter dolgoročnejši ukrepi, namenjeni obvladovanju epidemij 
v prihodnosti.  

2. Odbor za zdravstvo priporoča Ministrstvu za zdravje, da popolni svojo 
Strokovno svetovalno skupino, zlasti s strokovnjaki ustreznih inženirskih ter 
morebitnih drugih strok, ki bi lahko s svojim znanjem in izkušnjami do-
prinesli k zajezitvi oziroma obvladovanju epidemije COVID 19.

3. Odbor za zdravstvo priporoča Vladi, da nemudoma okrepi kampanjo 
ozaveščanja o nujnosti ter potrebni intenzivnosti prezračevanja prostorov. 

4. Odbor za zdravstvo priporoča Vladi, da v sodelovanju z ustrezno 
inženirsko in drugo stroko prilagodi in posodobi standarde prezračevanja 
javnih, stanovanjskih in drugih zgradb, ter  pripravi okvirni načrt sanacije 
obstoječih zgradb, ki imajo neustrezno ventilacijo ter pri tem prioritetno 

63      Podrobneje in obširneje v Andraž Teršek: Kako preživeti polet z letalom brez 
»zračenja« z »odpiranjem oken«? IUS INFO, 30. april 2021. Dostopno na: https://www.
iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/avtor/61



291

obravnava javne zdravstvene ustanove, javne socialnovarstvene zavode ter 
javne vzgojno-izobraževalne ustanove in v ta namen načrtuje in zagotovi 
potrebna finančna sredstva. 

5. Odbor za zdravstvo priporoča Vladi, da aktivira pristojne javne službe, 
da v najkrajšem možnem času in prioritetno opravijo meritve prezračenosti 
v javnih zdravstvenih ustanovah, javnih socialnovarstvenih zavodih ter 
javnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter nudijo tudi pomoč vsem 
omenjenim ustanovam pri pripravi načrtov učinkovitega prezračevanja.

6. Odbor za zdravstvo priporoča Vladi, da spodbudi ali uvede obvezno upo-
rabo zaščitnih mask FFP2 na delovnih mestih, kjer upoštevaje naravo dela 
oziroma delovno okolje obstoji večja verjetnost širjenja okužb s COVID-19.  
Zavrnitev teh predlogov ni samo nerazumna in stvarno neutemeljena. 
Ne gre samo za nedopustno in zavržno brezbrižnost in ignoranco. Gre 
tudi za zanikanje znanstvenih dognanj in gre tudi za nespoštovanje stališč 
Komisije RS za medicinsko etiko. 

Z ravnodušnim in ignorantskim odnosom Vlade RS, gole oblasti, do 
zgoraj navedenih tematik-vprašanj-PROBLEMOV, se neposredno kršijo 
temeljne človekove in ustavne pravice do obveščenosti, 64  zdravja, zdrave-

64      Samo ščepec uporabne literature: Povezava: https://www.who.int/bulletin/vol-
umes/99/1/20-265892/en/; Povezava: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/
eci.13484; Pieter Borger et al.: External peer review of RTPCR test to detect SARS CoV2 
reveals 10 major flaws at the molecular and methodological level: consequences for false 
positive results, Nov.27,2020; Safiya Richardson, MD, MPH et al.: Presenting Charac-
teristic, Comorbidities, and Outcomes Among 5700 Patients Hospitalised With COVID 
19 in the New York City Area, JAMA 2020 323(20), Apr. 22,2020; Povezava: https://
www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj8iPmr
0KjuAhXp_CoKHS6HCwQQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.
nlm.nih.gov%2F32428865%2F&usg=AOvVaw2ke6LlAtimPDJyRDjF8-lo; Pien Huang, 
What We Know About The Silent Spreaders Of Covid 19, NPR, Apr.13,2020; Hao-
Yuan Cheng, MD, Msc et al.: Contact Tracing Assessment of Covid 19 Transmission 
Dynamics in Taiwan and Risk at Different Exposure Periods Before and After Symp-
tom Onset, JAMA Intern Med., Vol. 180(9), May 1,2020; Mercedes Yanes-Lane et al.: 
Proportion of Asymptomatic infection among COVID 19 positive person and their 
transmission potential: A systemic review and meta-analysis. PLOS One, Nov.3,2020. 
Povezava: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7739853/; Povezava: htt-
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ps://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w?fbclid=IwAR1V8oJyll8g0tFjNb6
fvvrIzgVtH_D6Y7_CJ3OZf-lbwzcbmNmY93E3QXc; Povezava: https://ambasador21.
wordpress.com/2020/12/29/kaj-nova-studija-10-milijonov-kitajcev-ugotovila-da-
asimptomaticni-covid-prenasalci-niso-nikoli-obstajali/?fbclid=IwAR2mxK06TSsrIB
XXt5-94vpFBXiJDJP7eJl07MMfQz_2bF8aamenkfLdiVo; Povezava: https://www.ecdc.
europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission; 
Povezava: https://www.unicef.org/press-releases/covid-19-unicef-warns-continued-
damage-learning-and-well-being-number-children; Povezava: https://news.un.org/en/
story/2020/12/1079462; Howard Markel et all.: Nonpharmaceutical Interventions Im-
plemented by US Cityes During the 1918-1919 Influenza Pandemic, 298 JAMA 644,647 
(2007); Noreen Quails et all.: Community Mitigation Guidelines to Prevent Pandemic 
Influenza, United States, 2017; Citting New China virus: Warning against cover-up as 
number of cases jumps, BBC, Jan.21,2020; CittingGoogle Analytics- Covid 19-deaths 
worldwide; Povezava: https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037; Leon Caly, Ju-
lian D. Druce, Mike G. Catton, David A. Jans, Kylie M. Wagstaff:: The FDA-approved 
drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro. Antiviral Research 178 
(2020) 10478 7. ELSEVIER. 

65    Ni bilo zabavno in komično, bilo je žalostno in škandalozno opazovati tiste poslanke 
in poslanze Državnega zbora, ki po več urah razprave o problemu ZRAKA še vedno niso 
razumeli, da ni govora zgolj o »odpiranju in zapiranju oken.« Glej komentar Andraž 
Teršek: Kako preživeti polet z letalom brez »zračenja« z »odpiranjem oken«? IUS INFO, 
30. april 2021. Dostopno na: https://andraz-tersek.si/kako-preziveti-polet-z-letalom-
brez-zracenja-z-odpiranjem-oken/  

ga življenjskega okolja, osebnega dostojanstva in življenja – celotnemu 
prebivalstvu Republike Slovenije. 65 

Trdim, da je pravna politika Vlade RS glede testiranj in cepljenja v očitnem, 
neposrednem in grobem nasprotju z mednarodnim pravom (začenši z 
Oviedsko konvencijo), Ustavo RS, medicinsko etiko in deontologijo ter 
stališči Komisije RS za medicinsko etiko. Tega prepričanja pa ne bom 
spremenil že samo zato, ker mu ustavno sodišče morebiti ne bo pritrdilo.

10. Gola prisila in še več gole prisile – 
predvsem pa brez ponujene alternative

En sam pravno odločilni argument presega in hkrati zaobjema vse ostale, 
izvedene in podrejene argumente: gre za pravno nedopustno PRISILO. 
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Ta prisila ni samo posredna, je tudi NEPOSREDNA. Analitični prerez, 
navsezadnje pa že prvi hitri pogled s prostim očesom razkrije osupljivo 
dejstvo, da so v Sloveniji testiranja (za katera je znanstveno dokazano, da 
so nezanesljiva, neučinkovita, v enormnem obsegu dajejo napačne rezul-
tate in de facto ne povedo skoraj ničesar o bolezni Koronavirusa SARS-
Cov-2 Covid-19, proizvajalec jih ni predvidel za diagnostiko, sploh pa ne 
za covid diagnostiko, hkrati pa lahko povzročijo znatno škodo na zdravju, 
zlasti pri otrocih in mladih) in cepljenje »vsiljeni« kot »nujnost.« 66

66  Samo ščepec uporabne literature: Povezava: https://www.who.int/bulletin/vol-
umes/99/1/20-265892/en/; Povezava: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/
eci.13484; Pieter Borger et al.: External peer review of RTPCR test to detect SARS CoV2 
reveals 10 major flaws at the molecular and methodological level: consequences for false 
positive results, Nov.27,2020; Safiya Richardson, MD, MPH et al.: Presenting Characteris-
tic, Comorbidities, and Outcomes Among 5700 Patients Hospitalised With COVID 19 in 
the New York City Area, JAMA 2020 323(20), Apr. 22,2020; Povezava: https://www.google.
si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj8iPmr0KjuAhXp_Co
KHS6HCwQQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F
32428865%2F&usg=AOvVaw2ke6LlAtimPDJyRDjF8-lo; Pien Huang, What We Know 
About The Silent Spreaders Of Covid 19, NPR, Apr.13,2020; Hao-Yuan Cheng, MD, Msc et 
al.: Contact Tracing Assessment of Covid 19 Transmission Dynamics in Taiwan and Risk 
at Different Exposure Periods Before and After Symptom Onset, JAMA Intern Med., Vol. 
180(9), May 1,2020; Mercedes Yanes-Lane et al.: Proportion of Asymptomatic infection 
among COVID 19 positive person and their transmission potential: A systemic review and 
meta-analysis. PLOS One, Nov.3,2020. Povezava: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar-
ticles/PMC7739853/; Povezava: https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w?fb
clid=IwAR1V8oJyll8g0tFjNb6fvvrIzgVtH_D6Y7_CJ3OZf-lbwzcbmNmY93E3QXc; Pov-
ezava: https://ambasador21.wordpress.com/2020/12/29/kaj-nova-studija-10-milijonov-
kitajcev-ugotovila-da-asimptomaticni-covid-prenasalci-niso-nikoli-obstajali/?fbclid=Iw
AR2mxK06TSsrIBXXt5-94vpFBXiJDJP7eJl07MMfQz_2bF8aamenkfLdiVo; Povezava: 
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-
19-transmission; Povezava: https://www.unicef.org/press-releases/covid-19-unicef-warns-
continued-damage-learning-and-well-being-number-children; Povezava: https://news.
un.org/en/story/2020/12/1079462; Howard Markel et all.: Nonpharmaceutical Interven-
tions Implemented by US Cityes During the 1918-1919 Influenza Pandemic, 298 JAMA 
644,647 (2007); Noreen Quails et all.: Community Mitigation Guidelines to Prevent Pan-
demic Influenza, United States, 2017; Citting New China virus: Warning against cover-up 
as number of cases jumps, BBC, Jan.21,2020; CittingGoogle Analytics- Covid 19-deaths 
worldwide; Povezava: https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037; Leon Caly, Julian 
D. Druce, Mike G. Catton, David A. Jans, Kylie M. Wagstaff:: The FDA-approved drug 
ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro. Antiviral Research 178 (2020) 
10478 7. ELSEVIER.
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67  Glej npr. Leon Caly, Julian D. Druce, Mike G. Catton, David A. Jans, Kylie M. Wag-
staff: The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vit-
ro. ScienceDirect. Antiviral Research, Vol. 178, June 2020, 104787. Dostopno na: https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220302011 
68  Alternativna zdravila in njihovi pozitivni zdravilni učinki ob nastopu bolezni Koro-
navirusa SARS-Cov-2 Covid-19 so pojasnjena v znanstvenem pismu, ki smo ga s pobud-
nicama in pobudnikom (zdravnicama in zdravnikom, prvopodpisana Sabina Senčar, dr. 
med., spec.gin. in por., spec. spl. med., sam imam v zadevi vlogo pooblaščenca) v pobudi 
z opr. št. U-I-17/21 poslali na Ustavno sodišče RS že januarja 2021. Ne splošni javnosti, 
pač pa zgolj tistemu delu javnosti, ki ciljano išče, so na voljo kvečjemu postranske objave, 
kot na primer: The Centre for Evidence-Based Medicine: 28. april 2020, dostopno na: htt-
ps://www.cebm.net/covid-19/what-is-the-evidence-for-use-of-macrolide-antobiotics-
for-treatmetnof-covid-19/; THE LANCET Respiratory Medicine, 9. april 2021, dosto-
pno na: https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00160-0/
fulltext ; MEDICAL LIFE SCIENCES NEWS, 24. november 2020, dostopno na: https://
www.news-medical.net/news/20201124/Mefloquine-shows-potential-as-anti-SARS-
CoV-2-drug.aspx; COCHRANE, 25. marec 2021, dostopno na: https://www.cochrane.
org/news/chloroquine-or-hydroxychloroquine-useful-treating-people-covid-19-or-
preventing-infection ; Govori.se, 22. marec 2020, dostopno na: https://govorise.metro-
politan.si/zanimivosti/osupljivo-hrvaski-antibiotik-sumamed-v-kombinaciji-z-zdravili-
proti-malariji-naj-bi-odlicno-deloval-na-koronavirus/; Radio Študent, 20. marec 2020, 
dostopno na: https://radiostudent.si/znanost/kroff/hidroksiklorokin-sumamed-kroff; 

 Ta vsiljenost, prisilnost, je škodljiva stranska posledica kršitve pravice 
javnosti do popolne, kakovostne, celovite, vsestranske, natančne in 
resnicoljubne obveščenosti: o VSEH dosegljivih znanstvenih dognanjih 
glede kakovosti in učinkovitosti testov in glede kakovosti, učinkovitosti 
in stranskih učinkih cepiv. Seveda tudi o vseh »neznankah«, s katerimi se 
sooča sodobna znanost ob novi bolezni covid.

Ta vsiljenost, prisilnost, je škodljiva stranska posledica dejstva, da 
slovenska javnost ŠE VEDNO ni obveščena in obveščana, podučena o 
ZDRAVILIH, ki so dokazano lahko učinkovita pri predmetni bolezni. Pri 
tem ne gre samo za Ivermectin, 67  gre tudi za: Hidroksiklorokin, v kom-
binaciji s cinkom; Sumamed; Camoquine, Flavoquine in druge kinine; 
Budesonide (glukokortikoid); Vodikov peroksid. Tako so mi povedali 
zdravniki in zdravnice. 68 
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To sem tudi prebral v znanstvenih člankih. 69

V oddaji 24 ur zvečer, POP TV, je bil pred časom opravljen pogovor s prof. 
dr. Matjažem Zwitterjem (novinar Edi Pucer). Tema pogovora sta bili 
zlasti vprašanje obstoja zdravil (poleg cepljenja) za spoprijemanje s pred-
metno boleznijo in razlog, da ljudje o teh alternativah zdravljenja niso in-
formirani, uradna medicina pa jih ne uporablja. Znanstvenik je pojasnila, 
da gre tudi v tem primeru za isti problem, kot obstaja že v celotni zgodovi-
ni človeštva, razvoja medicine in zlasti logike/politike/mentalitete obstoja 
in delovanja farmacevtskih družb: te so finančno enostavno premočne 
in največji giganti farmacevtske industrije razpolagajo z denarjem, ki je 
za manjše proizvajalce zdravil nedosegljiv. Zato slednji na trg ne morejo 
prodreti s svojimi zdravili, ki bi pomenila konkurenco farmacevtskim 
gigantom. Ker farmacevtska industrija diktira pogoje za uradno prizna-
vanje zdravil, posledično manjši proizvajalci ne morejo zadostiti visokim 
in zelo strogim kriterijem za znanstvene študije in analize. Prepogosto 
ne morejo prodreti niti z objavami znanstvenih člankov v najuglednejših 
znanstvenih revijah, ki ne bi bili v poslovnem interesu farmacevtskih gi-
gantov (nekaj takšnih člankov hranim). Prof. dr. Zwitter je bil jasen in 
neposreden: o vsem odloča denar. In farmacevtski giganti imajo veliko 

69 Glej npr. objave na povezava: https://twitter.com/HaidaGwaiii/status/1392543694876778496; 
https://www.youtube.com/watch?v=zp_zNSEW1wc; https://roundingtheearth.sub-
stack.com/p/the-chloroquine-wars-part-xx. Dodatne reference: Bela listina o Hidrok-
siklorokinu, Dr. Simone Gold, MD, JD. Dostopno na: www.americanfrontdoctors.com 
www.AFLDS.com; V bolezni in zdravju: koregulacija vnetja in socialnega vedenja, Ei-
senberger, Moieni et al.. Dostopno na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27480575/; 
Dešifriranje Covid-19 citokinske nevihte: Sistemski pregled in meta-analiza (okt.2020). 
Dostopno na:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33058143/; Klinična učinkovitost de-
rivatov klorokina pri COVID 19: primerjalna meta-analiza med masovnimi podatki in 
resničnim svetom. Dostopno na: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S205229752
0300615?token=0481486EE4F1DB6570D49CEA7D26CEEB01FE6400494DB8129425
B8BABC6FE621181C7E971634006BF72EBA1FF38B932A; Obrazložitev predloga za 1. 
Odlok o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil Klorokina/Hidroksiklorokina. 3.4.2020; 
Allane Collen: 10% človek. Dostopno na: https://www.cangura.com/10-odstotno-clovek 
... brisano.. (novo) Znanstveno dokazano in klinično preverjeno je, da zdravila, ki tudi za 
bolezen Covid obstajajo od samega začetka, učinkujejo, delujejo, zdravijo, lajšajo… Glej 
vire v objava A. Teršek, »Sprašujem ljudi, kaj želijo« in »Pa kakšen je ta svet«, dostopno 
na https://andraz-tersek.si 
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večji finančni interes in dobiček pri cepivih, kot pa pri drugih zdravilih, 
kot so tablete. Povedal je celo, da je slovenski medicinski skupnosti pred-
lagal, da se v Sloveniji opravi klinična študija z zdravilom Ivermectin, a 
so ga kolegi skoraj porogljivo zavrnili. 70 O tem zdravilu pa je vendarle 
objavil dva članka v reviji Slovenske zdravniške zbornice. 71

Posnetka in povzetka pogovora z dr. Zwitterjem nisem uspel najti na 
spletišču 24ur. Sem pa našel dodane prispevke z dr. B. Beovićevo in dr. B. 
Štrukljem, 72 ki so pozornost ponovno preusmerili na cepiva. 73 To sicer 
ni razlog za protest, a zdi se kot razlog za vprašanje, zakaj je bil omenjeni 
TV pogovor umaknjen iz arhiva, če je bil umaknjen? 74

Veljavni odloki Vlade RS, uredbe in okrožnice Ministrstva za zdravstvo 
neposredno ŽE pogojujejo uresničevanje temeljnih ustavnih pravic in 
svoboščin z bodisi cepljenjem bodisi izkazom o prebolelosti predmetne 
bolezni bodisi s testi – neprestanimi testi. T.im. PCT-pravilo:  od prehajanja 
meje in potovanj, do turizma, javnih prireditev, obiskovanja zaprtih javnih 

70  Glej še Yes, hydroxychloroquine is scientifically proven against COVID-19. If you 
don’t want to die in this pandemic, read it to the end, stupid! Here I do a historical reflec-
tion on science and I show all the irrefutable evidences of the functioning of the taboo 
medicine. Na povezavi: https://filiperafaeli.substack.com/p/yes-hydroxychloroquine-is-
scientifically. Glej tudi The Treatment of Viral Diseases: Has the Truth Been Suppressed 
for Decades? Lee D. Merritt , M.D.: https://jpands.org/vol25no3/merritt.pdf .
71  Glej npr. zbornik ISIS, Zdravniška zbornica Slovenije, april 2021, št. 4, str. 39 in nasl.
72  A ne želim biti napačno razumljen. Poleg prof. dr. Zwitterja je prof. dr. Borut 
Štrukelj – po mojem védenju - četrti predstavnik slovenske medicinske skupnosti, ki 
je (poleg Sabine Senčar in dr. Matjaža Figlja) javno spregovoril o zdravilih za novo 
bolezen covid, in sicer v informativni televizijski oddaji, v ponedeljek, 14. junija 2021. 
Na tem mestu mu izrekam zahvalo, ker je omenil »zdravila« in zdravstvene alterna-
tive – cepljenju. A vendarle! Sprašujem se. Varnostne študije za EKSPERIMENTALNA 
cepiva za bolezen Covid so dolgotrajna in trdovratna naloga. Znanstveno dokazano 
je dejstvo, da nova cepiva povzročajo hude stranske učinke, da lahko trajno pokvarijo 
zdravje pred tem zdravega posameznika, še bolj pred tem ne povsem zdravega posa-
meznika in povzročajo smrti. Na drugi strani bodo varnostne študije za pol stoletja 
staro zdravilo, kot je Ivermectin, potekale do kdaj? Do novega leta? Na tej točki pa res 
ne razumem več!
73  Časnik Delo je temi alternativnih zdravil namenil nekaj pozornosti: https://www.
delo.si/sobotna-priloga/prepovedano-zdravilo/
74 Če ni bil umaknjen in sem ga samo nehote spregledal, se za to opravičujem. 
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prostorov itd.. Enako počnejo delodajalci, po nareku vlade: na enak način 
pogojujejo obiskovanje delovnega mesta in že lep čas celo zaposlitev delavk 
in delavcev. Vsakodnevno prejmem več pisem delavk in delavcev, v katerih 
mi sporočajo, da jim delodajalci na ta način pogojujejo ne samo prihod na 
delovno mesto, ampak tudi zaposlitev kot tako. Število primerov odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi iz tega razloga pa narašča dnevno – in pospešeno.

Zato postavim vprašanje: je to PRISILA k PODREDITVI POSEGOM 
V FIZIČNO IN MORALNO INTEGRITETO POSAMEZNIKA, ki je 
po mednarodnem pravu, Ustavi RS, Zakonu o pacientovih pravicah in 
medicinski etiki in deontologiji PREPOVEDANA? 75 Nenazadnje naspro-
tuje tudi Resoluciji Parlamentarne skupščine Sveta Evrope iz leta 2020. 76  
Trdim, da je. 77

75 Prim.: Anton Dolen: Medicinska etika in deontologija. Dokumenti z komentarjem 
in Razprave. I. del (Tangram 1993) in II. del (Mihelač 1997), Ljubljana; Janez Milčinski: 
Medicinska etika in deontologija: razprave in članki. Ljubljana: Univerzum, 1982; 
ŽENEVSKE konvencije. Zbral in uredil Anton Dolenc. Ljubljana: OO ZSMS Medicinske 
fakultete, 1989 in Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 1993. Oris objavljen tudi v Medicinski 
razgledi. Suplement; letn. 28, 4. Izšlo ob XX. jubilejnem Plečnikovem memorial. Inštitut 
za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani. Jože Balažic: Medicinska deon-
tologija s filozofijo. Ljubljana: Katedra za sodno medicino in medicinsko deontologijo, 
2006. Tudi CLINICAL ethics, 8th ed., 2015 (Oddaljen dostop (Off-site access); Ustava 
Republike Slovnije, 5., dopolnjena izd., Ljubljana: GV založba, 2005. Kazenski zakonik 
(KZ-UPB2). Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD-UPB1). 
Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2005.
76 Dostopno na povezavi: https://pace.coe.int/en/files/29004
77  Pred koncem poletja bo lahko bilo splošno znanstveno potrjeno, da spike protein 
povzroča tudi raka in/ali alzheimerjevo bolezen-prionsko bolezen. Kaj se bo zgodilo, če 
pade iz omare le eden od teh dveh okostnjakov, ali da brez kančka dvoma padeta kar oba? 
Delajo, ti ljudje in te ustanove, te oblasti, račune brez krčmarja!? Ozadje te zadeve ima tudi 
znanstveno razlago: https://twitter.com/Im_Vladimir_S/status/1410320642495426562; 
https://twitter.com/Julija9Julija/status/1410362341850484741 . Moji viri pravijo: 
Spike protein utegne na dva različna načina vplivati na celični metabolizem. Takega 
“diaboličnega biološkega orožja” si še dve leti nazaj ne bi mogli niti zamisliti. Oziroma, 
zdel se nam je sci-fi scenarij za kak hollywoodski filmski projekt. Ima, omenjeni pro-
tein, vsaj pet različnih načinov patogenega delovanja. Spike protein ima toliko vstavkov, 
pravijo viri, da je po patogenosti kot “multipraktični švicarski nož.” Več verodostojnih 
avtorjev je že pisalo, da sistematično išče vsaj eno ranljivo točko v telesu. To je brez dvo-
ma depopulacijsko biološko orožje, vprašanje je le, kdo vse od napadalcev na človeštvo 
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to dobro ve in je glavni pobudnik depopulacije: https://halturnerradioshow.com/index.
php/en/news-page/world/if-the-novel-coronavirus-from-china-was-not-intended-to-
be-a-bio-weapon-explain-this. Glej tudi pričanje znanosti: https://www.facebook.com/
watch/?v=294872715404344. Ob tem pa medicinske sestre v Italiji razumejo, kar kvali-
ficirana večina drugih ljudi očitno ne razume: https://www.sta.si/2919244/italijanske-
medicinske-sestre-na-sodisce-proti-obveznemu-cepljenju
78 Še nekaj koristnih povezav do člankov glede ugotovljenih škodljivih učinkih cepiv, 
zaslužkarskih interesih farmacevtskih gigantov in zasebnih finančnih interesih pri 
»cepilnih potnih listih« ali »karticah«: https://childrenshealthdefense.org/defender/eu-
vaccine-injury-reporting-eudravigilance-330000-adverse-events-covid-vaccines/?utm_
source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=3b58df4c-7801-4857-a68f-293efed001d
d&fbclid=IwAR0eKhs9cJ9d7bf599uygWZubLf5KpjtLPFIpV8oWQxZy5xvkU3sqC6W
oYo; https://childrenshealthdefense.org/defender/vaccine-passports-poised-to-serve-
private-sector-interests/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=3b58df
4c-7801-4857-a68f-293efed001dd&fbclid=IwAR3Pw31qNqcaQyBIAlTrdFMcyUhTlQ
cMnlK7qj14CqnHgIU39txZH0UPK64; https://childrenshealthdefense.org/defender/
sick-new-normal-for-todays-kids/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId
=3b58df4c-7801-4857-a68f-293efed001dd&fbclid=IwAR0okiwrNu_7CFeu-lWELnuM-
eyXnWBfvx4Gm9f4UercSUrTldW9bFCOwE0; https://childrenshealthdefense.org/de-
fender/world-spend-157-billion-covid-vaccines-through-2025/?utm_source=salsa&eT
ype=EmailBlastContent&eId=3b58df4c-7801-4857-a68f-293efed001dd&fbclid=IwAR
2r0dvkeyuyjp45H3gIkHGUgLQyO6GxCEe1ocMuKwXoNrkwG1nQ2KYudTs; https://
childrenshealthdefense.org/defender/vaers-significant-jump-reported-injuries-deaths-
after-covid-vaccine/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=6c195508-
d790-4cb1-b562-47b578dd9577&fbclid=IwAR3iI0wjGhb5Yxpb826Pap_l7jvwaUHL-
9knUKRLGu46aSUAbinjZi_g1XU ; https://childrenshealthdefense.org/defender/
miami-school-might-be-right-asking-teachers-not-get-covid-vaccine/?utm_source=sal
sa&eType=EmailBlastContent&eId=6c195508-d790-4cb1-b562-47b578dd9577&fbclid
=IwAR0iCnFESn_shALmpcHlinpM_m5ptdmLhkoe1PYyLYfg1Id2Rhg-keiQask

Seveda enako velja za idejo o »cepilnih potnih listih« ali »karticah«: ne gre 
samo za nezaslišan poseg v pravice in svoboščine, kot so osebna svoboda, 
svoboda gibanja in pravica do zasebnosti, gre za pospešeno pot v stigmati-
zacijo, diskriminacijo in socialno izolacijo vseh ljudi, ki dvomijo, sprašujejo, 
so kritični in se ne želijo podrediti ukazom – kot se zdi ti prihajajo od 
vladajočih dnevnih politik, farmacevtskih gigantov in globalnega veleka-
pitala. 78 Glede vsiljenih cepilnih potnih listov ali kartic, ki se nanašajo na 
novo bolezen covid, sem v vlogi ustavnika neomajen: očitno protiustavno, v 
nasprotju z mednarodnim pravom in – kar zadeva klasifikacijo bolezni, kot 
je bila narejena v Sloveniji – brez prepričljive znanstvene podlage. 79 
To ni nepomembno.
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79   Dokumenti EU razkrivajo, da so bili cepilni potni listi ali kartice del akcijskega 
načrta politik EU že leta 2018, tudi prej. Spletne povezave o tem, ki sem ji namenil pozo-
rnost pred meseci, tokrat nisem uspel najti. A ne trdim, da je ni več. 
80    Kai Kisielinski, Paul Giboni, Andreas Prescher, Bernd Klosterhalfen, David Graes-
sel, Stefan Funken, Oliver Kempski, Oliver Hirsch: Is a Mask That Covers the Mouth 
and Nose Free from Undesirable Side Effects in Everyday Use and Free of Potential Haz-
ards?« International Journal of Environmental Research and Public Health, let. 18, št. 18, 
20. april 2021. Dostopno na: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/4344.
81  Na tem mestu objavljam najnovejše (17. maj 2021) odgovore NIJZ na vprašanja 

Pred dnevi sem se seznanil z novo znanstveno objavo. Znanstveniki so objavili 
članek z naslovom »Is a Mask That Covers the Mouth and Nose Free from Unde-
sirable Side Effects in Everyday Use and Free of Potential Hazards?«. 80

Znanstvena objava ugotavlja, da so številne države uvedle ukrep nošenja 
mask v javnih prostorih. Do te znanstvene objave, navajajo znanstveniki, 
ni bilo še nobene celovite raziskave o škodljivih vplivih mask na zdravje 
ljudi. Cilj raziskave je bil zato najti, preizkusiti, ovrednotiti in zbrati znan-
stveno dokazane in sorodne negativne stranske učinke nošenja mask. Za 
kvantitativno oceno je bilo uporabljenih 44 študij, ki so bile večinoma ek-
sperimentalne študije. Za vsebinsko oceno pa je bilo uporabljenih 65 pub-
likacij. Literatura je, po besedah avtorjev, razkrila pomembne škodljive 
učinke mask v številnih disciplinah. V članku se avtorji sklicujejo na 
psihološko in fizično poslabšanje zdravja ljudi in na več simptomov, ki so v 
članku opisani. Zaradi doslednosti, ugotavljanja ponavljajočih posledic in 
enotne predstavitve učinkov nošenja mask z zornega kota različnih disci-
plin uporabljajo opisno definiciji (če sem pravilno poslovenil) »z-masko-
inducirani sindrom izčrpanosti« (angl. »Mask-Induced Exhaustion Syn-
drome«, MIES). Objektivizirano vrednotenje je pokazalo spremembe v 
dihalni fiziologiji uporabnikov mask, s pomembno korelacijo padca O2 in 
utrujenostjo (p <0,05), sočasnim »grozdnim« pojavljanjem dihalne okvare 
in padcem O2 (67%), N95 maska in povečanje CO2 (82%) , N95 maska in 
padec O2 (72%), N95 maska in glavobol (60%), okvara dihal in dvig tem-
perature (88%), pa tudi dvig temperature in vlaga (100%) pod maskami. 
Razširjeno nošenje mask v splošni populaciji bi lahko povzročilo različne 
učinke in posledice na številnih medicinskih področjih.

Je to medicinsko/zdravstveno, družbeno/socialno in pravno-politično 
pomembno? Prepričan sem, da je zelo pomembno. 81



300

državljanke:
“Spoštovani,
NIJZ je svetovalna zdravstvena institucija, ki ne izvaja testiranja in vam z odgovorom 
na vaše vprašanje žal ne moremo pomagati. Na NIJZ obravnavamo dejavnike tveganja v 
živilih, vodi, predmetih splošne rabe. Z ustreznostjo hitrih antigenskih testov ter drugih 
medicinskih pripomočkov v uporabi se ukvarjajo na Javni agenciji RS za zdravila in 
medicinske pripomočke, zato vam svetujemo, da se obrnete na njih.
Lep pozdrav.”
»Pozdravljeni,
v nadaljevanju vam pošiljamo odgovore, ki spadajo k našim nalogam.
Odgovorili smo na vprašanja, ki, ustrezajo definiciji informacije javnega značaja, skladno 
z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18). 
Vprašanja, na katera nismo odgovorili, ne izpolnjujejo navedenih zakonskih zahtev.
1. Znanstvene raziskave in dokaze, da je Covid-19 nedvomno posebej splošno nevarna 
in nalezljiva bolezen;
2. Znanstvene dokaze, študije, kako pride do prenosa virusa okužbe, kapljično ali aero-
solno; 
V eni izmed največjih medicinskih baz podatkov PubMed je javno dostopnih več tisoč 
člankov na temo prenosa virusa SARS-CoV-2. Ti članki so dostopni na naslednji pov-
ezavi:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=(SARS-Cov-2)+transmission
3. Znanstvene raziskave, dokazen, da so (običajne, medicinske) maske koristna in 
učinkovita zaščita pred Sars-Cov-2;
8) Znanstvene dokaze, da je medicinska maska primerna, potrebna in neškodljiva zaščita 
za nošenje 8 ur med opravljanjem službe in za otroke; in kakoje s FFP2 maskami; 
Glede mask je NIJZ pripravil:
- obvestilo z naslovom Splošna uporaba zaščitnih mask, z dne 26. 03. 2020, dostopno na: 
https://www.nijz.si/sl/splosna-uporaba-zascitnih-maskin 
- Priporočila za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2, ki so dostopna na: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_maske_final_posodo-
bljena_03032021.pdf. Skladno s temi priporočili tedensko posodabljamo spletno stran: 
https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-
cov-2.
Strokovna in znanstvena literatura, ki je bila pri pripravi priporočil uporabljena, je nave-
dena v seznamu uporabljene literature na dnu priporočil.
Glede vprašanj, vezanih na delovno mesto, je pristojen zdravnik specialist medicine dela, 
prometa in športa, katerega ima pooblaščen vsak delodajalec. 
4. Znanstvene dokaze o izolaciji virusa Sars-Cov-2, v skladu s Kochovimi postulati in 
študije, ki dokazujejo vzročne zveze; 
V eni izmed največjih medicinskih baz podatkov PubMed je javno dostopnih več tisoč 
člankov na temo izolacije virusa SARS-CoV-2. Ti članki so dostopni na naslednji pov-
ezavi:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=SARS-Cov-2+isolation
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7. Podatke o tem, koliko odstotkov od števila pozitivnih na testiranju na Sars-Cov-2 je: 
a) asimptomatskih; 
Oseba je ob epidemiološkem anketiranju lahko asimptomatska in bolezen razvije kasne-
je. Tak podatek se pridobi z raziskavami. V Sloveniji tovrstna raziskava ni bila izvedena, 
zato vam predlagamo, da podatek poiščete v tuji literaturi (seveda za tuje države).
Javno dostopni podatki o bolezni covid-19 v Sloveniji so objavljeni na: https://www.nijz.
si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-covid-19.
9) Dokaze, da so medicinske maske, ki so v prodaji pri nas, neoporečne, da ne vsebu-
jejo zdravju škodljivih snovi in sterilne Prosim za deklaracijo o sestavi mask (material, s 
kakšnimi snovmi so obdelane); 
10) Podatek, kdo v Sloveniji preverja neoporečnost mask, ki so v prodaji in uporabi; 
Ustreznost mask v prodaji v Sloveniji je pristojnost Zdravstvenega inšpektorata RS in 
Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (kadar gre za 
medicinske maske).
11) Podatke o pojavnosti gripe v grafični obliki, za Slovenijo; 
Podatki o pojavnosti gripe v Sloveniji so javno dostopni na: https://www.nijz.si/sl/teden-
sko-spremljanje-gripe-in-drugih-akutnih-okuzb-dihal-v-sezoni-20202021
12) Podatke, koliko smrti, beleženih kot covid, je bilo v DSO-jih in koliko izven DSO-jev; 
Podatki so javno objavljeni in dostopni na: https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-
okuzb-s-sars-cov-2-covid-19, modra gumba ‘umrljivost v tedenskih številkah’ in ‘sprem-
ljanje umrljivosti’
13) Podatke o drugih primerih smrti, brez covid; 
Podatki za leto 2020 bodo na voljo po 1.7.2021.
14) Podatke o neoporečnosti in varnosti cepiv; 
15) Podatke, da vsa cepiva ustrezajo splošno uveljavljenim načelom in pravilom medicin-
ske znanosti, etike in deontologije; 
Vsa cepiva proti Covid-19, ki so na voljo v Sloveniji, so pridobila dovoljenje za promet s 
strani Evropske agencije za zdravila (EMA). Podatki o cepivih in dovoljenih so na voljo 
na spletni strani Evropske agencije za zdravila:
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/cor-
onavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines
19) Število potrjenih pozitivnih testov, izključno na presejalnem testiranju za zaposlene v 
VIZ, za vsak teden posebej. Informacija naj vključuje lepotrjene primere, ne lažno pozi-
tivnih, kot se na posameznih lokacijah še vedno dogaja. Številke in odstotki naj bodo iz-
kazani za vsak teden posebej: število testiranih, število potrjeno pozitivnih in odstotek); 
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11. Tiranija? 82

Cenzura, ki jo doživljamo, je enormna. Enoumje, zapoved ene same 
resnice, enega samega stališča in prepričanja je očitno. Spletišče Youtube 
briše kritične objave. Facebook počne enako, hkrati pa ves čas vsiljuje 
samo eno razlago in samo en pogled na epidemijo, eno vrsto in eno vs-
ebino informacij, pošilja opozorila ob objavah, ki izražajo dvom in kritiko, 
otežuje dostopnost do tovrstnih objav in posledično tudi sankcionira tiste, 
ki takšno gradivo objavijo ali delijo – npr. z blokado strani. 83 Vse, kar ne 
sovpada z zapovedanim enoumjem, se označi za »antivakserstvo«, »zaniko-
vanje« bolezni in kar za »teorijo« ali »teoretike zarot.« Pri čemer se določene 
posameznike in skupine ljudi ter določeni način mišljenja samo »označi« za 
del zarotniških teorij, ne da bi se pri tem odgovorilo na legitimna vprašanja 
in prepričljivo zavrnilo ali pojasnilo dostopna in preverljiva dejstva, dokaze. 
Kdor dvomi, tega se prikaže kot nasprotnika. Kdor sprašuje, tega se prikaže 
kot zarotnika. Kdor raziskuje, sprašuje in občasno ponudi kakšen odgovor, 
tega bi se najraje nemudoma strpalo v norišnico, zlasti pa diskreditiralo, 
stigmatiziralo, socialno izoliralo in medijsko linčalo. 84

Najvplivnejši mediji, zlasti televizijski, z redkimi izjemami, kot so posamezne 
oddaje in posamezne novinarke in novinarji, pri tem ves čas in odlično sodelu-
jejo – z oblastjo. 85 V Nemčiji je policija že dobila zeleno luč, da drugače misleče, 
dvomeče, kritične in upirajoče se ljudi preganja in kaznuje kot »nevarne 
zarotnike«, torej kot »kriminalce«, končno pa kot »teroriste.« Evropska unija, 
bruseljska gola oblast, je že pripravila pravne akte v ta namen, s tem ciljem. 86

82   Za podrobnejšo razlago, zakaj uporabljam termin »tiranija«, glej Andraž Teršek: 
Vse to so »teorije zarot.« IUS INFO, 2. april 2021. Dostopno na: https://www.iusinfo.si/
medijsko-sredisce/kolumne/281436 
83 Se mi je zgodilo, dvakrat. FCB strežnik mi celo »ni dovolil« delitve uradne spletne 
strani komisije EU za spremljanje in beleženje negativnih stranskih učinkov cepiv! 
84  Primer spletnega portala OŠTRO:SI je učbeniški primer te vrste. Glej povezavo: htt-
ps://andraz-tersek.si/ostro-si-psevdonovinarstvo-tokrat-se-zdi-tako/  
85  Tej temi sem namenil komentar v Andraž Teršek: Med »policijsko uro« smo bili »are-
tirani.« Dnevnik, Objektiv, Dnevnikovem Objektivu, 24. april 2021. Dostopno na: htt-
ps://www.dnevnik.si/1042953857/objektiv-nova/med-policijsko-uro-smo-bili-aretirani
86 Prim. člankom, dostopnim na povezavi:  https://childrenshealthdefense.org/defend-
er/eu-makes-tech-companies-delete-content-within-hour/?utm_source=salsa&eType=
EmailBlastContent&eId=6c195508-d790-4cb1-b562-47b578dd9577
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Institucije, od katerih je odvisen obstoj ne le učinkovitega, ampak sploh 
kakršnega koli nadzora nad oblastjo in odločevalci, nad oblastmi in tistimi, 
ki odločajo, nad pravimi, dejanskimi odločevalci, nad centri moči, skoraj-
da že padajo kot domine. K sreči pa Ustavno sodišče RS še deluje, analizira 
»protikoronske« odločitve oblasti, presoja in odloči. Vedno več razlogov 
za utemeljen sum je, da se nekaj nerazveseljivega in skrb zbujajočega vse 
bolj dogaja tudi z Evropskim sodiščem za človekove pravice. Če si človek 
vzame čas in se zadeve loti študijsko, začne pa z rekom »sledi denarju«, 
išče sledi, kdo koga financira in kako, dokaj hitro pride do odgovorov. Če 
k temu doda še biografijo posameznih sodnikov in sodnic tega sodišča 
(kaj so počeli v svojem življenju, v karieri, pred nastopom sodniške funk-
cije), se podoba še izostri. 

Že dobro leto dni se vlada tako, da se »gospoduje«. Gospoduje se s podza-
konskimi pravnimi akti, torej s pravnimi akti, ki jih sprejema vlada kot 
izvršilna veja oblasti, ne parlament kot zakonodajalec. Pravne odločitve 
vlade tudi pred ustavnim sodiščem padajo ena za drugo. Dogajajo se na-
pake, ki se pri zakonodaji nikdar ne bi smele zgoditi, zlasti pa napake, 
za katere smo civilno aktivni predstavniki pravniških poklicev takoj pov-
edali, da so protiustavni in/ali nezakoniti. Preštevilni so ne le enormno, 
ampak tudi sramotno posegli v samo jedro številnih ustavnih pravic in 
svoboščin. Policizem je postal »nova normalnost.« Neživljenjskih in ner-
azumnih »ukazov« izvršilne oblasti, izdanih z zlorabljeno in izrabljeno 
formo prava, ni mogoče šteti samo na prste. Do ljudi so žaljivi, poro-
gljivi, posmehljivi in skrajno nedostojni. Seveda tudi škodljivi, nekateri 
tudi zdravstveno izrazito škodljivi, ne le – in prav posebej - za otroke in 
mlade ljudi, ali za otroke s posebnimi potrebami in šolajočo se mladino, 
pač pa tudi za starostnike, mlade družine, ljudi s socialnega roba družbe, 
itd. Da je tako so še pred ustavnim sodiščem ugotovila in potrdila redna 
sodišča, večkrat. Enako velja za Informacijsko pooblaščenko. Ob uradni 
epidemiji poteka dnevno-politični boj za totalno oblast, ki je proniknil 
v vse pore družbe, tudi v medijsko krajino in kulturo. 87  Ob tem pa so 
preštevilne pravne določbe nejasne, dvoumne in pojmovno nedorečene, 

87       Prim. avtorjeve tematske članke, dostopne na povezavi: https://www.iusinfo.si/
medijsko-sredisce/kolumne/avtor/61 
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kar onemogoča predvidljivost pravno dovoljenega in pravno prepove-
danega ravnanja. 

To je tiranija, po definiciji. Prihodnost pa je nadvse negotova. A para-
doksalno je, da je v tej negotovosti dokaj predvidljiva. V enačbi je treba 
samo nevtralizirati dve konstanti: sodno vejo oblasti, vredno tega imena 
in ljudstvo, vredno tega imena. 88

11.1. Pogovarjala sva se

Pred časom sem se v zasebnem pogovoru pogovarjal z uglednim in 
uspešnim slovenskim kirurgom. Pogovor bom poskusil kratko in pravilno 
strniti.

1. Nedvomno je virus laboratorijski produkt, ki ni “pomotoma” ušel iz 
laboratorija v Wuhanu.
2. Policijska ura in prepoved prehajanja mej, ludi lockdown, so medicin-
sko nepotrebni in nekoristni ukrepi, ki nimajo veze z zdravstvom in epi-
demiologijo.
3. Pravna politika bi morala biti zadeva razumnosti in samoomejitev: brez 
prisile, brez kazni, s priporočili in potrpežljivim, seveda tudi prijaznim 
prepričevanjem ljudi, predvsem z gledi, potem pa zadeva svobodne 
odločitve.
4. Verodostojnih statistik, ki so onstran razumnega dvoma, ni. So pa 
izkušnje zdravnikov iz prakse. O teh pa se ne govori. Spirala molka.
5. V primeru “hujšega obolenja” je covid trdovratnejši od gripe.
6. Zdravniki imajo na voljo za diagnostiko samo qPCR teste.
7. Politika cepljenja je zgrešena: najprej bi morali cepiti zdravnike, potem 
rizične osebe, otroke pa pustiti pri miru.
8. COVID NI RESPIRATORNA, AMPAK ŽILNA BOLEZEN. Rezultati 
preiskav so pri težje zbolelih pokazali abnormalno poseljenost žilnega sis-
tema s krvno-žilnimi ekscesi, minsko polje (izrazov si nisem zapomnil).

88  O tiraniji podrobneje v Andraž Teršek: Vse to so »teorije zarot«. IUS INFO, 2. april 
2021. Dostopno na: https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/281436 
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9. Hujše stranske posledice in smrtni primeri po cepljenju so posledica 
predhodnega zdravstvenega stanja osebe, ne posledica cepiva - ŽILNE 
TEŽAVE, STRDKI... Do zapleta pride pri osebi, ki ji je pred tem taka 
težava že grozila. Razlog je človekov organizem, ne cepivo. Res pa lahko 
cepivo tako posledico izzove in res ni rečeno, da bi sicer nastopila, čeprav 
je to verjetno.
10. Cepivo za covid ne bo formalno obvezno - in ne sme biti!
11. Že prej je bil pogoj za vsako strokovno ali akademsko gostovanje v 
tujini potrdilo o prebolelosti določenih bolezni in o cepljenju za bolezni 
iz 1. skupine.
12. Zdravniki nimajo prepričljivega odgovora, zakaj covid sodi v prvo 
skupino.
13. Največji problem so ameriški proizvajalci - za prodajo cepiva v EU 
zahtevajo previsoko ceno.
14. Finančni vidik pri cepivih za neameriške proizvajalce ni relevanten - 
cena odmerka je prenizka, da bi govorili o zaslužkarstvu kot motivaciji.
15. V primerjavi z zaklopkami, bajpasi, drugimi tehnično težjimi oper-
acijami srca, ožilja, drugih organov… je finančni vidik cepiv irelevanten.
16. Osebe, ki imajo težave s srcem, anevrizmo, strdki... se morajo abso-
lutno cepiti - morebitni stranski učinek bo zanemarljiv v primerjavi z ne-
varnostjo ob težji zbolelosti za covid.
17. Sistemska finančna zloraba pandemije je očitna in sramotna.
18. BISTVEN JE ZRAK-AEROSOL: ukvarjanje z zrakom je edini smiselni 
in učinkovit ukrep, poleg higiene, distance in mask, a ne na prostem. S tem 
se res nihče zares ne ukvarja. Niti v bolnicah. Tam je zrak okužil vsa nads-
tropja, razen tistega dela kirurgije, ki ima učinkovit sistem prezračevanja. 
Zdravniki so tudi tu zavzeli držo spirale molka - iz tega naslova bodo 
lahko izšle tožbe, ki bodo upravičene. 
19. Maske na prostem so idiotizem.

Na predlog sogovornika sem se seznanil s tremi članki:

- SARS CoV-2 related microvascular damage and symptoms dur ing 
 and after COVID-19: Consequences of capillary transit-time  
 changes, tissue hypoxia and inflammation. Dostopno na povezavi: 
 https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.14814/phy2.14726
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- Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19. Dostopno 
 na povezavi: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/ 
 PIIS0140-6736(20)30937-5/fulltext

- SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via  
 Downregulation of ACE 2. Dostopno na povezavi: https://www. 
 ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8091897/

Tako naj bi bilo stališče zdravnikov, ki pri tej temi ne zavzemajo stališča 
za ali proti in ki nimajo pri tem kariernih in finančnih interesov.

12. Samo predlog

Predlagam – v premislek in razpravo - naslednjo spremembo dveh 
členov Ustave Republike Slovenije, z besedilom, kot sledi: 89

18. člen Ustave RS (prepoved mučenja in prisile)

Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočem kazno-
vanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge 
znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve.
Interesi znanosti in družbe ne smejo prevladati nad interesi in koristjo posa-
meznika. Posameznika se zato s sklicevanjem na javni ali znanstveni interes 
ne sme neposredno ali posredno prisiliti k posegu v njegovo fizično in mor-
alno integriteto. 
Vsestranska in celovita zaščita človekovega dostojanstva mora biti temeljno 
vodilo pravnih politik in praks.

51. člen Ustave RS (pravica do zdravstvenega varstva in varovanja zdravja)
Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa za-
kon. 

89  Op.: pojasnjujem, da predlagana sprememba besedila ustave ni nujna – obstoječe 
besedilo ustave že razumem tako, kot je zapisano v predlogu. A v Sloveniji velja samo 
tisto, kar je tudi izrecno napisano, z izjemo, da tudi tisto, kar je izrecno zapisano, pogosto 
ne velja, če se oblast odloči, da ne bo veljalo.
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Z zakonom se podrobneje določijo pravice iz zdravstvenega varstva, ki se 
financira iz javnih sredstev. 

Nikogar ni dopustno neposredno prisiliti v medicinski poseg. Nikogar tudi 
ni mogoče posredno prisiliti k zdravljenju ali medicinskemu posegu, razen 
v prisiljujoče nujnih primerih izrednega stanja, ki jih kot »poslednje nu-
jno sredstvo« določa zakon in niso v nasprotju z drugimi določbami ustave, 
mednarodnim pravom ter medicinsko etiko in deontologijo. 

Nikogar ni mogoče neposredno ali posredno prisiliti k cepljenju ali ga nepo-
sredno ali posredno kaznovati ali oškodovati zaradi odklonitve cepljenja. 
Prepovedana je vsaka oblika diskriminacije, poseganja v pravico do zaseb-
nosti in osebnostne pravice ter vsaka oblika pogojevanja (neposredne in 
posredne prisile) zaradi odklonitve cepljenja ali diagnostičnih postopkov. 
Država si mora prizadevati, da zdravstvena politika ne povzroča diskredi-
tacije, stigmatizacije, diskriminacije, segregacije in socialne izolacije.

Če država formalno razglasi izredno stanje (po 16. členu) zaradi zdravstvene 
epidemije ali pandemije, ali pa v izjemnih družbenih razmerah epidemije 
ali pandemije formalno ne razglasi takšnega stanja, morata pravna politika 
in praksa vselej upoštevati mednarodne kodekse, konvencije in deklaracije o 
varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo 
biologije in medicine ter medicinsko etiko in deontologijo. 

Medicina mora biti zavezana k resnici in poštenju. Družba ni dopustno pre-
pustiti znanstvenikom, da sami presojajo o pravicah posameznika nasproti 
interesom razvoja znanosti. Finančni interesi ne smejo imeti prednosti pred 
pravom, moralo in etiko. Dobiček ne sme imeti prednosti pred ljudmi. 

Država ne sme določati in izvajati zdravstvene politike in zdravstvenih 
ukrepov ob nasprotovanju Nacionalnega inštituta za zdravje ali Komisije 
Republike Slovenije za medicinsko etiko.    
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13. Epilog brez konca 90 

Do sebe sem izrazito neprizanesljiv. Tudi v okviru svoje stroke in poklica. 
Iščem, berem, analiziram, popisujem, sprašujem, oprezam za viri, ar-
gumenti in razlogi, ki bi me prepričali, da sem v zmoti. Brez prestanka. 
Vselej znova. Ko prepoznam svojo zmoto sem zelo zadovoljen. V takem 
trenutku se zdi prehojena pot dobra izraba časa, opravljeno delo pa 
koristno in smiselno. Lahko napredujem, se odrinem in grem naprej, 
usmerjeno, s ciljem. Postopek, ali proces, ponavljam, vsak dan znova. 

Do drugih ljudi sem bolj prizanesljiv, kot do sebe. Nisem pa vselej in v 
celoti prizanesljiv. Kadar sem prizanesljiv nisem prizanesljiv zavoljo 
prizanesljivosti same. Posebej ne, če gre za ljudi z družbenim vplivom, 
ugledom, visokim ali pomembnim položajem v družbi, za odločevalce, 
za ljudi z močjo in možnostmi neposrednega vplivanja na življenja 
drugih ljudi. Le zakaj bi bil? Bilo bi neodgovorno, nemoralno in neetično 
(besedi morala in etika še naprej nista sopomenki). Zato ne pričakujem in 
ne upam, si tudi ne želim, da bi bili drugi ljudje do mene prizanesljivi, še 
posebej ne zavoljo same prizanesljivosti.

13.1.Bogovi ne padajo na glavo

Nekateri ljudje se imajo za bogove. Žal. Torej imajo božji kompleks, kompleks 
večvrednosti. Takšni ljudje imajo tisto osebnostno, vedenjsko in značajsko 
motnjo, o kateri je pisal že Aristotel. Tujka “grandioznost” opisuje njihovo 
doživljanje sebe. Mislijo, v to se lahko tudi prepričajo, da so sposobnejši, kot 
so, da so izbranci in posvečenci, poklicani ljudje, četudi niso, da jim že to, da 
so, kakršni so, zagotavlja večvrednost, privilegiranost glede na druge ljudi. 
Predvsem pa se imajo za nezmotljive. Zato pri njih ne gre samo za nečimrnost, 
narcisizem in nevrotično koleričnost. Nekateri te lastnosti dobro skrivajo 
navzven, večina pa se takega odnosa do sebe in drugih ljudi niti ne trudi skri-
vati. Trdnost njihovega prepričanja o lastni veličini je neomajna in neprebo-

90      Ponovna objava članka Andraž Teršek: Ljudje, ki se vedejo kot bogovi, niso bogovi, 
četudi imajo ta kompleks. IUS INFO, 11. junij 2021. Dostopno na: https://www.iusinfo.
si/medijsko-sredisce/kolumne/284577
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91      O povečanju števila smrtnih primerov po začetku cepljenja s cepivi za covid je vse 
več javnih, strokovnih in znanstvenih objav. Med drugim: Relative Incidence of Office 
Visits and Cumulative Rates of Billed Diagnoses Along the Axis of Vaccination, na pov-
ezavi https://www.mdpi.com/1660-4601/17/22/8674.

jna, nepripravljenost za priznanje napak ali neuspeha pa gnezdi v dejanski 
nezmožnosti, da bi napaki ali neuspehu samokritično zrli v oči. Samo po sebi 
ne gre za posebnost, ko se premo sorazmerno s številom in močjo dokazov, 
da so storili napako ali so v zmoti, oklepajo svojega prepričanja, ker je to uni-
verzalna lastnost človekove psihe. Je pa pri teh ljudeh okrepljeno trdovratna. 
V življenju in pri delu ne iščejo in ne odkrivajo resnice, ker je zanje njihovo 
osebno mnenje, celo preden se zakoliči kot prepričanje, neizpodbitna in ab-
solutna resnica. Običajno se na družbena pravila in norme, pravne, etične in 
moralne, požvižgajo, njihov izven moralni modus ravnanja pa so oni sami, 
z božanskim oboževanjem svojega mnenja in čaščenjem sebe. Višji položaj 
imajo v družbi ali v delovnem okolju in večji kot je njihov vpliv na življenja 
drugih ljudi, bolj intenzivna in vseobsegajoča je ta njihova lastnost. Zato so 
ena največjih nevarnosti in groženj za druge ljudi in družbo. Te in takšne ljudi 
v sodobni družbi vsak dan opazujemo in poslušamo v medijih. Ne potrebu-
jejo politike, da so, kar so, a če se jim zgodi še dnevno politično okrepljeni 
vpliv, lahko celo in dobesedno odločajo o življenju in smrti drugih ljudi. 91Ni 
nujno, lahko pa se zgodi, da so pri tem pretežno oblečeni v belo oblačilo.    

Ljudem, ki se vedejo kot bogovi in se imajo za bogove se hitro utegne prip-
etiti, da jim zdrsne, jih zanese, da iztirijo, padejo. V prispodobi – da padejo 
na glavo. Seveda ne v njihovih očeh in po njihovih merilih. Tam ni zdrsov, 
iztirjenj in padcev. Niti tedaj, ko se jim zgodi polom, velika in huda napaka, 
v objektivni prizmi, tako velika in huda, da beseda napaka postane pri-
zanesljiva vrednostna ocena, dejstvo razumevajoče blagohotnosti kritičnega 
ocenjevalca, četudi gre pri razsežnostih napake za velike presežke.

Spominjam se neke ameriške drame, v kateri je Alec Baldwin dobro odigral 
vlogo kirurga. Najbolj se spominjam njegovega kratkega filmskega monolo-
ga. Odzval se je na pikri očitek pacientke, da ga pesti božji kompleks. Odgo-
voril je približno takole: »Sprašujete me, če se imam za boga? Ko vstopim v 
kirurško ordinacijo in vam z operacijo rešim življenje, takrat se nimam za 
boga, takrat sem bog, sem vaš bog.« Nikakor mu ne bi oporekal.
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13.2. Tisto, za kar zares gre

Obdobje marec 2020-junij 2021; toliko tem, toliko vprašanj, toliko naključij, 
ki niso naključja, toliko sivih lis, vsa ta tema in svetloba, ki ne prodre… In 
toliko očitnih napak, zmot, zavajanj, manipulacij, celo debelih in več kot 
le nespodobnih laži. Toliko zahtev odločevalcem, da posredujejo odločilno 
pomembne informacije javnega značaja, ki neposredno zadevajo vprašanja 
uradne pandemije in ukrepov, pa toliko odgovorov, da informacij ni, da ne 
obstajajo. Toliko argumentov in dokaznih virov ustavnemu sodišču, pa en 
sam odgovor oblasti, s priloženim člankom (o Francoski Gvajani), ki nima 
nič opraviti s Slovenijo. Posledično pa – celo - toliko umrlih ljudi, ki jim ni 
bilo treba umreti in ne bi smeli umreti.

Toliko mesecev čakanja, tako dolgotrajna »protikoronska« pasivnost 
ustavnega sodišča. A pri človeških zadevah vselej vse pride do konca. Vse 
se enkrat konča in vselej se nekaj začne. Zato je prišla, se je zgodila tudi 
dobro leto dni pričakovana in predvidena odločitev ustavnega sodišča. A 
v prostoru je izzvenela hitro in skoraj s šepetom. Očitno je dnevno poli-
tiko in medije pretresla manj kot dnevna tviteraška šegavost in neintelek-
tualna štorkljavost odločevalcev in wanna-be-vplivnežev. Kot bi padla na 
velik kup: kot bi ob toliko »protikoronskih« odločitvah tujih sodišč, toliko 
člankih in drugih javnih objavah, ki ne pritrjujejo uradnim zgodbam javne 
oblasti in toliko pričevanj znanstvenikov padla na velik kup medijske ig-
norance, cenzure, pa vse bolj ad personam ciljane etiketizacije, konspirati-
zacije, stigmatizacije in diskreditacije. Posledično pa segregacije, socialne 
izolacije in diskriminacije. In seveda orkanske in množične vakcinacije.

Ne trdim, ker ne morem in nočem trditi, da cepiva niso »prava stvar.« Tr-
dim pa, da je odnos oblasti in stroke do javnosti popolnoma zgrešen in da 
očitno obstajajo zelo legitimna vprašanja, ki terjajo jasne, iskrene in nepo-
sredne odgovore – zelo prepričljive.

Policijska ura, prepoved prehajanja mej občin in statističnih regij, maske 
na prostem, nezakoniti podzakonski predpisi, očitno protiustavne zakon-
ske rešitve, kazni za rogljičke na prostem, prepoved konzumiranja hrane 
na prostem, dovolitev pranja avtomobilov le za pravne osebe, prepoved tu-
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rizma in dovolitev poslovnega turizma, poudarjanje qPCR testov, zavestna 
oslepelost in oglušelost za tri kratke stavke proizvajalca testov, zapisane 
na začetku in na vrhu proizvodne deklaracije, pa molk pred javnostjo o 
možnosti testiranja sline… Toliko znanstvenih virov in svaril o problemih, 
nevarnostih in usodnosti cepiv, pa taka lahkotnost oblasti pri zatrjevanju, 
da je vse, kot mora biti. Toliko pravnih vprašanj, pa taka silovitost in tak 
obseg družbenega upravljanja (gospodovanja!) s podzakonskimi pravnimi 
akti. Toliko dogajanja, pa tako enosmerna, enoznačna in selektivna statis-
tika, ki zato navidezno prikazuje vse, ne odkriva pa tako rekoč ničesar. 
Komaj pregledna količina nerazumnosti, neživljenjskosti, protipravnosti, 
dvomljivosti, protislovnosti, nelogičnosti in diametralnega razlikovanja, pa 
taka pasivnost in molk institucij nadzora (parlamentarna opozicija, mediji, 
novinarke in novinarji, intelektualci in izobraženci, razumniki…, varuh 
človekovih pravic, varuhinja pravic gledalcev…) nad početji oblasti (vlade in 
vlad) in njenih podaljškov (od oblasti vpoklicanih ali nastavljenih, izpostav-
ljenih, a tudi pogosto zamenjanih in medsebojno nesoglasnih predstavnik-
ov in predstavnic ene in izključno ene same stroke). Taka raznovrstnih 
vprašanj zdravstvene politike, problemov in izzivov, pa tak monopol zlahka 
preštevnih predstavnikov in predstavnic ene same stroke pri odločanju – 
pri prepovedovanju in zapovedovanju. Toliko razlogov za neprizanesljiv 
nadzor nad početji in načrti oblasti, pa tako očitna in oblasti udinjajoča se 
avtocenzura javnih medijev. Toliko razlogov za dvom, vprašanja in nezau-
panje javnosti, pa taka lahkotnost z etiketiranjem vseh ljudi, ki dvomijo, 
sprašujejo in se ne želijo podrediti diktatom oblasti kot nemisleča bitja, z 
oznakami »antivakser«, »zanikovalec«, ali »konspirativec«, predvsem pa 
»teoretik zarote.« Katere so te teorije? Čigave zarote?
Toliko razlag, za kaj zares gre, pa tako malo prepričljivih odgovorov javne 
oblasti. Tak sveženj zapisnikov sej strokovne posvetovalne skupine vlade in 
ločenih mnenj, pa taka ravnodušnost medijev do vsebine teh zapisov. Toliko 
oblastnih odločitev, ki nimajo niti blagoslova z oblastjo sodelujoče stroke, 
pa takšna lahkotnost njihovega udejanjanja. Taka vključenost globalnih, po 
velikosti in vplivu, po moči zastrašujočih finančnih gigantov v dogajanje, pa 
tako vztrajno pretvarjanje, da gre za naravni potek dogodkov. Taka sledljiv-
ost, kdo koga financira in kako tok denarja določa motivacijo posameznik-
ov, organiziranih skupin ljudi in centrov odločanja, pa taka naivnost toliko 
ljudi in tako pomanjkanje civilnega poguma pri tistih, ki jim je dan privi-
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legij za dnevno naslavljanje javnosti.
Navsezadnje, a ne nazadnje, tudi toliko razlogov za analitični pristop k 
prevpraševanju geopolitičnega pomena in razsežnosti pandemičnega 
dogajanja, pa tako očitno pomanjkanje javne pozornosti tem vprašanje.92

Za kaj torej zares gre? Na vprašanje mi ni treba odgovoriti. 
Še naprej lahko sprašujem.

13.3. Karantena – ogledalo tiranije

Obrazov in oprijemov novodobne tiranije je znatno preveč. Ustavil se bom 
pri enem. Novela ZNB-C uvaja spremenjen ukrep karantene, predviden za 
vse bolezni, za katere se minister za zdravje, torej vlada, bolje dnevna poli-
tika, še bolje gola oblast, tako odloči. Ukrep bo politična odločitev, ne strok-
ovna. Gre za učbeniški primer politične samovolje in arbitrarnosti, ki po 
definiciji pomeni potezo tiranije. Z nujnim poudarkom, da pri tem sploh ne 
gre samo za omejitev svobode gibanja, ampak za odvzem osebne svobode. 
Tega pa ustava ne dopušča – ne tako, kot je to storjeno v zakonu. Epidem-
ije z vsemi spremljajočimi ukrepi bodo lahko razglašene tudi ob običajnih 
sezonskih okužbah dihal, prehladih, gripah…, kjer je možnost prenosljiv-
osti velika, smrtnost pa zelo majhna. Po novem bo oblast lahko razglasila 
epidemijo že zgolj s sklicevanjem ne preventivo. Nezaslišano. Napotitve v 
karanteno na domu in nadzor nad njenim izvajanjem pa ne bo odrejal NIJZ 
(ob tem gre tudi poudariti, da se vlada ne potrudi zapisati v zakon pravo, 
novo ime NIJZ, namesto prejšnjega Inštituta za varovanje zdravja), ki je 
državna institucija, pač pa celo policija.

V zakon je celo zapisano, da bo karantena lahko odrejena tudi »na druge 
načine«. Taka določba je v posmeh ustavnosti in pravnemu nauku. S tem 
se uvaja policizem brez primere: zdravega državljana bo lahko brez težav 
policiji prijavil kdorkoli, zatrjujoč, da je imel s prijavljenim državljanom 
»visoko rizični stik.«

92      Glej Andraž Teršek: Pa kakšen svet je to? … Ustavniški blog. Dostopno na povezavi:  
          https://andraz-tersek.si/pa-kaksen-svet-je-to-kaksni-ljudje-so-to-kaj-je-to/  
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Nikjer ni opredeljeno, kaj izraz sploh pomeni. Ne odpirajo se le vrata, ruši 
se zid, ki ljudi varuje pred politično motiviranim odvzemanjem osebne 
svobode zdravim ljudem. Zdravnica Sabina Senčar, ki je bila kot edina 
zdravnica prisotna na razpravi o ZNB-C v DZ in ji politika sploh ni dovo-
lila razpravljati, je javno zapisala, da so se politiki pogovarjali o vsem, le o 
preprečevanju bolezni ne. »Politična razprava v ničemer ni spominjala na 
strokovno, z dokazi podprto diskusijo. Šlo je bolj za merjenje moči, čigava 
dogma ali vera je bolj prepričljiva,« je zapisala v javnem pismu. In dodala: 
»Zdravnik ne bo več potreben ali pomemben v diagnostiki bolezni. Politika 
bo določila, katera bo nadbolezen, ki se ji bodo vse ostale bolezni podredile«, 
oziroma, »kateri virus je trenutno največji igralec.. Če jim bo ustrezalo, bo 
virus skakal, lebdel, se držal skodelic za kavo, ali pa se bo prenašal z načinom 
spolnega kontakta. Zdravniku ne bo potrebno vedeti kaj več od tega, kar mu 
bo naročila vlada.« Ga. Senčar ima prav, da nevednost zdravnikov in poli-
tikov ne razreši odgovornosti. Njen sklep je poveden: »Zdravniki v preteklosti 
nismo bili najbogatejši, so nas pa spoštovali. Danes smo spoštovanje prodali 
za nekaj več denarja v žepu. Nikogar več ne zanima naše mnenje in stroko-
vnost. Postali bomo le izvrševalci ukazov oblastnikov.«

13.4. Sprevrženost brez zadrege

S kolegom pravnikov sva se ponovno zapletla v burno polemiko o 
družbenem stanju in dogajanju.  Soglašala sva, da so dolžnosti in obveznosti 
komplementarni element človekovih pravic in svoboščin. Nedvomno smo 
vsi ljudje dolžni, ne le zdravniki in pravniki, ki smo celo svečano zaprisegli, 
da bomo delovali za dobrobit vseh ljudi, posebej pa slovenskih državljank in 
državljanov, negovati in krepiti civilni pogum in o strokovnih ugotovitvah 
celovito in objektivno obveščati javnost. Medicina in pravo morata, če je le 
mogoče sodelovalno, opozoriti na odgovornost za posledice, za škodljive 
posledice, ki nastajajo, ali utegnejo nastati ljudem, tako zdravstvene, kot 
družinske, osebne, pa družbene. Tudi na tiste in take, ki temeljijo na raz-
likovanju, vse bolj pa na dobesedni diskriminaciji med cepljenimi in nece-
pljenimi ljudmi. 

Kolega je razmišljal takole: »Medicinska stroka in mediji pravijo ljudem, da 
po cepljenju za covid ‘morda’ ne bodo huje zboleli, a lahko se zgodi, da bodo 
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huje zboleli. Pravijo jim, da po cepljenju morda ne bodo prenesli bolezni na 
drugo osebo, a lahko se zgodi, da jo bodo. Pravijo jim, da po cepljenju človek 
ni varen pred boleznijo, a da se mora cepiti. Pravijo jim, da bodo tudi po 
cepljenju lahko huje zboleli, a morda ne bodo. Pravijo jim, da so cepiva nu-
jna, varna in učinkovita, a jim ne povedo, kdo vse opozarja, da niso nujna, 
varna in učinkovita in koliko znanstvenikov na to opozarja. Pravijo jim, da 
jih bo cepivo varovalo, a lahko se zgodi, da jim bo škodovalo. Pravijo jim, 
da covid cepivo varuje življenje in zdravje cepljenega in vseh drugih ljudi, 
a možno je, da nekateri ljudje po cepljenju umrejo. Pravijo jim, da so covid 
cepiva učinkovita, ne povejo pa jim, da cepiva pri manj kot enem in za nianso 
več kot enem odstotku ljudi učinkujejo preventivno. Pravijo jim celo, to pa je 
sprevrženo, da stranski učinki cepiv niso pogostejši in težji, kot to sicer velja za 
medicino, bolezni, cepiva in zdravila. Pravijo jim, da so stranski učinki, tudi 
tisti s smrtnimi primeri, pač kolateralna škoda, cena varnosti, odraz družbene 
solidarnosti. Pa se vprašam, kdaj je v našem civilizacijskem okolju, v naši kul-
turi in v naši filozofiji takšna miselnost postala splošno priznan in univerzalen 
odnos do sveta, družbe, posameznika in življenja? Kolikor vem, pa vem, da 
vem…, naj bi veljalo prav obratno, tako v politiki in pravu, kot v filozofiji in 
v medicinski etiki in deontologiji? Kaj se je zgodilo? Kdaj se je to zgodilo, ta 
preobrat?«

Molčim. On pa nadaljuje: »Mediji enako pravijo ljudem, ali potrebujete de-
nar, ga potrebujete veliko, ja potem pa igrajte loto, lahko se zgodi, da boste 
milijonarji. Rešitev socialnih težav in problemov? Seveda ne. Ampak sin-
teza se ponuja kar sama: tisti, ki se boste cepili, dejansko igrate loto s svojim 
življenjem. To je moč in čar besede ‘lahko’, ki pa jo pravo, kot se je izoblikovalo 
v naši kulturi in v našem kulturnem prostoru, odločno in jasno zavrača. Tu 
je prišlo do očitnega konflikta med aktualno propagando in tistim, kar se je 
izoblikovalo in utrdilo kot lastnost naše pravne kulture, pravnega nauka in 
pravne zavesti skozi stoletja in tisočletja. A kvalificirana večina pravnikov o 
tem molči. Seveda ljudje umiramo in še naprej bomo umirali. V kontekstu 
kozmosa smo nepomembno majhni, minljivi v trenutku, čeprav se obnašamo, 
kot da bomo večno živeli. Marsikdo do smrti tudi ne bo zares živel. Životaril 
bo. Takih ljudi je, žal, vse več. In to je grozno. Ampak cepiti se danes, po tej 
sprevrženi miselnosti, skorajda pomeni biti junak. To je nova globalna propa-
ganda. Gre torej za moderno junaštvo in za taktiko prepričevanja, temelječega 
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na strahu, h kateremu so dodani določeni odrešilni elementi, češ, da se tako 
pomaga družbi, k temu pa so dodani osebni privilegiji, ki temeljijo na razliko-
vanju med cepljenimi in necepljenimi ljudmi. Ponovil bom, kar sam ponavljaš 
– kdo je tu nor?!«
Moj dobri kolega, sicer odličen pravnik, je v zaletu, zato ga ne prekinjam. 
»To je veliko več kot le nasilje korenčka in palice. To je sprevrženo do ob-
isti. Majhni osebni privilegiji, da gre na primer človek nemoteno čez mejo, 
v drugo državo, v hotel, v restavracije, v kampe, da se gre turizem itd., ali 
temu upravičeno rečemo racionalno odločanje? Velikokrat namreč prevaga 
pragmatična racionalnost ljudi, da se cepijo, ker bodo tako svoje življenje nar-
edili podobno življenju pred izrednimi razmerami. Cepljenim daje celo pod-
lago, da se s tem tudi več kot le samo malo pohvalijo drugim ljudem. Ljudje 
pa nočejo izstopati, ne na način, da se nanje kaže s prstom. Zato proti splošni 
mantri cepljenja ne grejo, očitno gre za čredni nagon, četudi ne gre za čredno 
imunost, kot številni znanstveniki opozarjajo, da je pri covidu ne bo, ker je ne 
more biti… Ta čredni nagon se mi zdi zelo podobno tistemu na nogometni 
tekmi. Gre namreč za izkoriščanje množic s strani govorca, ki je medij, za njim 
pa stoji... o ho ho kot Everest orjaška in strah vzbujajoča podoba denarja in 
finančnih velikanov, med katerimi je farmacevtska industrija, ki dobesedno je 
industrija, z vsem, kar je storila revolucionarno dobrega zraven, ki kljuboval-
nega posameznika brez napora postavi na hladno. Do tega človek enostavno 
mora biti kritičen in nezaupljiv, če ni ob tem tudi do konca prestrašen in ne-
bogljen. Nekateri so v cepljenje zaradi ohranitve delovnega mesta posredno, 
ampak močno in jasno prisiljeni... Ljudje, morajo tedensko, morda celo dnev-
no potovati čez mejo, morajo plačevat za PCR teste tudi po 120 eur, pa taksisti, 
pa delavci v vzgoji in izobraževanju, pa športniki, pa visokošolski učitelji… 
Teh poklicnih kategorij bo vedno več, že z jesenjo… In se zato vsi ti cepijo, ker 
bi v nasprotnem primeru izgubili delo. Skoraj bi stavil, da bi se najine sošolke 
in sošolci na faksu v veliki večini smejali, odmahovali bi z roko, češ, ne imetje 
nas za cicibane, če bi o tem poslušali profesorje resno govoriti na predavan-
jih. Mi pa smo se pogreznili v to blato in smo to naredili prostovoljno. Zakaj? 
Zaradi junaštva? Iz solidarnosti? V to me bo težko prepričati. Zaradi korenčka 
na enem koncu palice, to pa vsekakor. In nenazadnje, kaj pa bo prineslo cepivo 
na dolgi rok? Tega zaenkrat nihče ne ve.«
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13.5. ‘Izolirani’ in ‘teoretiki zarot’

Besedilo sem začel pisati, ko so mi blokirali spletno stran na Facebooku. 
Spisal in odposlal sem dve kratki pismi, z vprašanjem skrbnikom tega or-
jaka, čemu tako. Po enem tednu so mi stran odblokirali, brez odziva.

Tudi v Sloveniji se je pojavil predlog za strokovni posvet, simpozij, na temo 
znanosti in aktualnih družbenih razmer. Zlasti »protikoronske« dnevne 
politike. Tovrsten dogodek ima vsekakor večmesečno zamudo; moral bi biti 
organiziran že zdavnaj in to na ravni evropske skupnosti in vzpodbujen v 
posameznih državah Evrope in sveta. Ko se tak posvet organizira v minia-
turni žepni državici, kot je Slovenija, se ideji, zamisli in organizaciji lahko 
iz ‘inata’ postavi nasproti vsa strokovna in druga večina, ki aktivno sodeluje 
v aktivnostih vseh ukrepov, testiranj, cepljenja, zamolčanosti, pretiravanj, 
ignorance itd. Njim, vplivnim in odločevalnim, so na voljo skoraj vsi me-
hanizmi v družbi, s katerimi  lahko razvrednotijo takšne »revolucionarne« 
akcije. V podporo jim je tudi velik, prevelik del prestrašene javnosti in tisti, 
ki so imeli v svojem neposrednem okolju s covidom tragične izkušnje.

Z ozirom na to, da je na temo drugačnega videnja covid situacije vsak dan 
vse več in zelo veliko zapisanega in izrečenega, četudi ne v javnih medijih, bi 
se zdelo primerno te stvari zbrati in publicirati, poiskati ustrezen način, da 
zadeve dosežejo najširšo javnost.  Simpozij, na katerem bi sodelovalo nekaj 
ljudi, ne bi pa sodelovali goreči zagovorniki do sedja uveljavljene »državne 
resnice«, bi bil lahko razumljen kot simpozij posebnežev in medicinsko-
varstvene »pete kolone.« To pa je lahko velika zadrega in težava. Prednostni 
cilj bi moral biti soočenje. Strokovno in znanstveno soočenje. Vsekakor 
polemično, a konstruktivno in vljudno, spoštljivo. Navsezadnje je to tisto, 
za kar pri »razpravljajoči ustavni demokraciji« zares gre. V teoriji.

Seveda je nekje treba začeti s prebojem resnice, a oklepnik je težko 
poškodovati z lokom in puščico. Ta oklepnik je farmacevtsko, politično  
in finančno vesolje! Zato tudi ne bi bilo strateško pametno na enem sim-
poziju izpostaviti predstavnike drugačnih pogledov in jih tako za kasnejše 
aktivnosti  v mnogočem onemogočiti, ker bi javno nosili pečat oporečnikov.
V Ljubljani se je na protestih zbralo 40.000 ljudi. Se je kaj spremenilo? S 
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skalpelom je strokovnjak pri operacijah bolj učinkovit, kakor s sekiro. Pro-
fesor Žižek zelo dobro ve, zakaj vselej in povsod poudari: odločilno je, kaj 
se zgodi dan po dogodku. Če se ne zgodi ni, če vse ostane, kot je bilo, ni bilo 
Dogodka.

13.6. Od koncepta k paradigmi in epohi

Problem ni samo pravni ali medicinski. Tudi ni zgolj politični. Problem 
je konceptualni. Tudi paradigmatičen. Kulminacija strategije strašenja s 
taktiko splošne histerije in z orodjem javne mainstream enosmernosti in 
enoumja se zdi epohalna. Pravni predpisi so ukazi, prepovedi in dovoljen-
ja, njihovo uresničevanje pa je izključno v domeni možnosti oblasti, ki jo 
zagotavlja monopol nad sredstvi fizične prisile. Vlada se tako, da se gos-
poduje, gospostvo pa temelji na tehniki podzakonskih pravnih aktov. Vsem 
najpomembnejših »protikoronskim« podzakonskim pravnim aktom je bila 
zdaj tudi uradno dokazana nezakonitost in/ali protiustavnost. V seštevku s 
siceršnjo metodo gospodovanja, ki jo je (to ni in nikdar ne bo nepomembno, 
tudi ne zgolj zabavno, ker je prepomembno) eksces kategoričnega odstopa 
enega od ministrov, ki še vedno nastopa kot minister, nepozabno in neiz-
brisljivo zakoličil, gre za tiranijo po definiciji. Ukrepi so bili, tudi v pravniški 
optiki, dobro leto dni gola domneva, ki nikoli ni celostno izpolnila »doka-
znega standarda,« četudi je ta reduciran na golo verjetnost, razumnost in 
logiko, kar pa še naprej ostane manj od prepričljivosti in sorazmernosti, 
predvsem pa je daleč stran od »prisiljujoče nujnosti.« Vse, kar je, temelji na 
pretvarjanju; oblast se pretvarja, da sprejema stvarno utemeljene, strokovno 
podkrepljene, zakonite in ustavne, po vsebini dovoljenega in nedovoljenega 
ravnanja pa pravno predvidljive pravne akte, a jih očitno ne; stroka se pret-
varja, da govori v imenu stroke, a ni tako, ker se kot »stroko« ponuja osebna 
mnenja in domneve ozke skupine strokovnjakov s področja medicine, ki 
imajo za svoja početja tako poklicno zaposlitveni, kot finančni in  osebni 
interes; oblast se pretvarja, da uvaja zdravstvene ukrepe v funkciji zaščite 
zdravja posameznika in celotnega prebivalstva, a počne prav nasprotno – 
več kot eno leto škodi zdravju posameznika in prebivalstva, ga neposredno 
ogroža kot še nikdar v zgodovini; mediji novinarstvo se pretvarjajo, da od-
krivajo resnico in razkrivajo samovoljo; tiste, ki sprašujejo, dvomijo, iščejo, 
raziskujejo in zavračajo nemisleče podrejanje oblasti kot Gospostva (npr. 
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po Foucaultu, ali Sartru, ali Arendtovi itd.), se pospešeno in surovo etike-
tira kot »antivakserje«, »konspirativce« in »zanikovalce« bolezni, kot t.im. 
»teoretike zarot« ipd. To je tako zelo na dlani, očitno in intenzivno, tudi 
invazivno, da se je pravo kot imunski sistem družbe in kot obrambni sis-
tem institucionalnega nadzora nad oblastjo, z oblastjo sodelujočimi pred-
stavniki stroke in pravno zavezujočimi odločitvami soočilo s precedenčno 
grožnjo odpovedi sistema. Ta se nad globokim prepadom drži za travno 
bilko, ki zeva iz navpičnega skalovja: ustavno sodišče.

Predvsem pa še vedno tako rekoč NIHČE NE GOVORI O ZDRAVLJENJU 
IN ZDRAVILIH.

Težava in tegoba je zato konceptualna in paradigmatična, že zdavnaj ni več 
le strokovna in dnevno politična. Je sistemska in vseobsegajoča. Gre za novo 
epoho: orožje je zamenjal strah, a orožje je ostalo in se še kopiči; vojskovanje 
je zamenjala propaganda, a vojskovanje ostaja in ne pojenja; vojsko zamen-
jujejo laboratoriji in farmacevtski giganti, a vojska ostaja in se še krepi; far-
macevtski giganti kupujejo vojaške objekte; propaganda je alga in omega 
vsega, kar je.

Konca ni. Vse je še vedno in samo dolgotrajni začetek.

Mi, državljanke in državljani, prebivalci, ljudje želimo vedeti. Do tega imam 
pravico. Oblast in stroka pa imata dolžnost, da nam to pravico omogoča 
varovati in uresničevati.

»Kill the Messenger«? Tudi prav.
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Sklepni opombi 1 in 2:
- Zatrjevanje dr. Kreka, dr. Beović, dr. Logar, dr. Štrukelj in drugih, 
da jeseni sledi nov in hujši val, zanj pa bodo odgovorni in krivi »mladi« in 
»necepljeni« ljudje, več kot očitno pomeni kršitev medicinske etike in de-
ontologije, pa tudi kaznivo dejanje razžalitve, žaljive obdolžitve in … še kaj, 
a o tem ob drugih priložnostih v prihodnje.

- Članek je bil končan maja 2021, z nekaj manjšimi dopolnitvami 
kasneje. Do julija 2021 se je nabralo veliko novih študij, objav, člankov, celo 
nekaj knjig – ki zaradi časa in tehničnega postopka priprave knjige niso bile 
vključene v članek
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Povzetek:

Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočem ka-
znovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali 
druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve. Interesi zna-
nosti in družbe ne smejo prevladati nad interesi in koristjo posameznika. 
Posameznika se zato s sklicevanjem na javni ali znanstveni interes ne sme 
neposredno ali posredno prisiliti k posegu v njegovo fizično in moralno in-
tegriteto. Vsestranska in celovita zaščita človekovega dostojanstva mora biti 
temeljno vodilo pravnih politik in praks. Vsakdo ima pravico do zdravs-
tvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon. Z  zakonom  se  podrob-
neje  določijo  pravice  iz  zdravstvenega  varstva,  ki  se  financira  iz  javnih 
sredstev. Nikogar  ni  mogoče  prisiliti  k  zdravljenju  in  medicinskemu  
posegu,  razen  v prisiljujoče  nujnih primerih,  ki  jih  določa  zakon  in  
niso  v  nasprotju  z  drugimi  določbami  ustave,  mednarodnim pravom ter 
medicinsko etiko in deontologijo. Nikogar ni mogoče prisiliti k cepljenju, 
razen v primeru razglasitve izrednega stanja zaradi zdravstvene epidemi-
je ali pandemije in ob upoštevanju mednarodnih kodeksov, konvencij in  
deklaracij o  varstvu  človekovih  pravic  in  dostojanstva  človeškega  bitja  v  
zvezi  z  uporabo biologije in medicine ter medicinske etike in deontologije. 
Prepovedana je  vsaka  oblika  diskriminacije,  poseganja  v  pravico  do  
zasebnosti  in  osebnostne pravice ter vsaka oblika pogojevanja (neposredne 
in posredne prisile) zaradi odklonitve cepljenja ali diagnostičnih postopkov. 
Medicina mora biti zavezana k resnici in poštenju. Družba ni dopustno pre-
pustiti znanstvenikom, da sami presojajo o pravicah posameznika nasproti 
interesom razvoja znanosti. Finančni interesi ne  smejo  imeti  prednosti  
pred  pravom,  moralo  in  etiko.  Dobiček  ne  sme  imeti  prednosti  pred 
ljudmi. Država ne sme določati in izvajati zdravstvene politike in zdravs-
tvenih ukrepov ob nasprotovanju Nacionalnega inštituta za zdravje ali 
Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko. 

Ključne besede:

Prepoved mučenja, prepoved poskusov na ljudeh, prepoved prisile v 
medicinske ukrepe, pravice in svoboščine.
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PREDSTAVITEV REŠEVANJA NEKATERIH 
POSTOPKOVNIH VPRAŠANJ V USTAVNOSODNI 

PRESOJI AKTOV DRŽAVE, KI POMENIJO ODZIV NA 
EPIDEMIJO COVID-19

Igor Vuksanovič,
Strokovni sodelavec Ustavnega sodišča RS

V tem članku bom predstavil nekaj t.i. »procesnih« odločitev Ustavnega 
sodišča iz leta 2021 v t.i. »korona-zadevah«. Gre za odločitve o pobudah za 
oceno ustavnosti zakona in odlokov, 1 s katerimi je država uvedla različne 
omejitve človekovih pravic zaradi preprečevanja takega širjenja bolezni 
COVID-19, ki bi preseglo zmožnosti slovenskega zdravstvenega sistema, 
kar bi lahko pripeljalo tudi do smrti ali poslabšanja zdravstvenega stanja 
večjega števila oseb (tako obolelih za COVID-19 kot tudi drugih bolnik-
ov, ki ob zlomu zdravstvenega sistema ne bi pravočasno prišli do pomoči). 
Omejil sem na postopkovno problematiko, kar je imelo za posledico, da 
predstavljam predvsem sklepe Ustavnega sodišča (pri predstavitvi odločb 
pa se zadržim na postopkovnih vprašanjih).

1. Procesne predpostavke za ustavnosodno presojo odlokov, 
ki so zaradi poteka časa nehali veljati

To vprašanje je pomembno zaradi v praksi izražene časovne omejenosti 
odlokov, ki jih v zvezi s COVID-19 sprejema država, in ki je v bistvu ustav-
no pogojena. Že v odločbi št. U-I-83/20 z dne 27. 8. 2020 (Ur. l. RS, št. 
128/20) je Ustavno sodišče izpostavilo, da je za presojo ožje sorazmernos-
ti ukrepov, ki zaradi preprečevanja širjenja bolezni posegajo v človekove 
pravice, pomembno, da so časovno zamejeni – dlje ko ukrep traja, bolj 
invaziven postaja poseg. Zato naj bi bila potrebna periodično preverjanje 
stanja in prilagajanje omejujočih ukrepov za naprej. Navedena odločba je 
1    Teh odlokov je nepregledno morje, z enakimi ali zelo podobnimi nazivi. Praviloma se 
mi je zdelo bolj jasno in berljivo, da odlok, o katerem je beseda, označim opisno (temat-
sko) in nisem navajal njihovih uradnih nazivov – ki so tako ali tako dostopni vsakomur, 
ki si prebere zadevne odločitve Ustavnega sodišča. 
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sicer pustila nekaj nejasnosti glede vprašanja, kako naj se to stalno 
periodično preverjanje sorazmernosti posegov v človekove pravice iz 
odlokov – ki se mora vsakič končati z odločitvijo o podaljšanju, spremem-
bi ali odpravi ukrepa – tehnično izvaja. Ali zadošča, da odlok o ukrepu 
v bistvu nima datumsko zamejene veljavnosti in enostavno traja, dokler 
Vlada ne odloči o njegovi spremembi ali odpravi odloka, pri čemer nam 
Vlada v odloku nekako zagotovi, da je nadaljnje trajanje vendarle spro-
ti strokovno preverjano? Točno tako je Vlada po odločbi št. U-I-83/20 
ravnala. 2 Sprejemala je sicer nekakšne sklepe o podaljšanju uporabe 
ukrepov iz posameznega odloka, vendar ti sklepi niso vplivali na uradno 
objavljeno besedilo odloka v Uradnem listu in se tudi posebej niso objav-
ljali v njem. 

Tej praksi Vlade je Ustavno sodišče naredilo konec z delno odločbo in 
sklepom št. U-I-445-20 z dne 3. 12. 2020 (Ur. l. RS, št. 179/20). Dikcijo 
člena (tam presojanega) odloka, ki je bila taka kot v opombi št. 2 tega 
članka, je razlagalo tako, da v bistvu pomeni časovno zamejenost trajanja 
odloka na sedem dni, razen če je pravočasno izdan veljaven sklep Vlade o 
njegovem podaljšanju. 3 Sklepi o podaljšanju uporabe ukrepov iz odloka  
(ki je splošen in abstrakten akt, torej predpis) pa so po stališču Ustavne-
ga sodišča po vsebini (prav tako) predpis. Če taki sklepi niso objavljeni 
v Uradnem listu seveda niso veljavni, oziroma niso nikoli začeli veljati 
(154. člen Ustave) in se tudi niso smeli uporabljati. Vse navedeno v praksi 
pomeni, da (a) morajo biti vladni odloki o posegih v človekove pravice 
časovno omejeni na določen čas in (b) je podaljševanje ukrepov mogoče 
le prek objav v Uradnem listu. Vlada je v praksi nato začela odloke datum-
sko zamejevati, po izteku njihovega trajanja pa enostavno sprejemati nove 

2      V različnih odlokih je bil vsebovan člen, ki se je glasil nekako tako:”Strokovno ute-
meljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni 
in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa 
ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost”
3     Ustavno sodišče: “ Napotitev 4. člena Odloka na periodično odločanje Vlade o tem, ali 
ukrepi iz Odloka še vedno veljajo, pomeni, da lahko pravno podlago za uporabo ukrepov 
iz Odloka po poteku sedmih dni od njegove izdaje pomenijo le sklepi Vlade o nadaljnji 
uporabi oziroma o podaljšanju teh ukrepov. Veljavnost ukrepov zgolj na podlagi Odloka 
se je tako iztekla že po sedmih dneh od njegove izdaje, njihova nadaljnja veljavnost pa je 
bila odvisna od veljavnosti nadaljnjih sklepov Vlade o njihovem podaljšanju.”
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odloke z bolj ali manj enako vsebino, ali pa spremembe starih odlokov le 
v členu, ki določa zadnji dan njihovega trajanja (ki se je tako premaknil 
naprej). Zahtevam Ustave bi zadoščala tudi tehnika, da se sprejme le en 
odlok, nato pa se sprejemajo sklepi, ki vsebujejo zgolj člen o podaljšanju 
njegove veljavnosti za določeno obdobje, ki se objavijo v uradnem glasilu.

Če je bil odlok sprejet za točno določen čas, je seveda z iztekom tega časa 
nehal veljati. Praviloma je država sicer takoj za tem sprejela nov odlok 
z enako ali zelo podobno vsebino (za naslednje časovno obdobje). Ven-
dar bi to načeloma pomenilo, da je treba pobudo za začetek postopka  za 
oceno ustavnosti starega odloka zavreči, ker ne velja več, kakšnih neod-
pravljenih posledic starega odloka4 pa pobudniki običajno ne izkažejo. 
Člen 47 Zakona o Ustavnem sodišču (ZUstS)5 namreč določa, da lahko 
Ustavno sodišče presoja predpise, ki ob njegovem odločanju niso (več) 
veljavni le, če obstajajo kakšne posledice njihove neustavnosti ali neza-
konitosti, ki niso bile odpravljene. Le tedaj je pravovarstvena potreba za 
presojo predpisa. 

Vendar je Ustavno sodišče vzpostavilo prakso, po kateri do zavrženja ne 
bo vedno prišlo, čeprav ni takih posledic. Ustavno sodišče je v odločbi 
št. U-I-83/20 poudarilo,6  da ni namen 47. člena ZUstS, da Ustavnemu 
sodišču prepreči odločanje o predpisih, katerih veljavnost je izrazito vpeta 
v časovno omejene okvire (gre za predpise, ki se sprejemajo periodično 
in za časovno omejeno dobo). Če Ustavno sodišče oceni, da v takem pri-
meru presoja naslavlja posebno pomembna precedenčna ustavnopravna 

4      Taka neodpravljena posledica bi bila lahko naprimer izrečena globa. Seveda pa je 
tudi v primeru izkaza takih posledic treba upoštevati tudi običajno doktrino izčrpanja 
pravnih sredstev zoper predpise, ki ne učinkujejo neposredno. Tudi, ko se s pobudo 
zahteva presoja ustavnosti neveljavnega predpisa, ki ni učinkoval neposredno, se pobu-
da lahko vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na pod-
lagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo (sklep Ustavnega sodišča št. U-I-
174/05 z dne 13. 12. 2007, Ur. l. RS, št. 122/07). V tem članku sicer razpravljam predvsem 
o odlokih, ki učinkujejo neposredno (glej II. točko članka), pri njih pa težko pride do 
nadaljevanega trajanja neposrednih posledic tudi po prenehanju veljavnosti odloka. 
5      Ur. l. RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20. 
6  Sklicevalo se je na še starejšo odločbo št. U-I-129/19 z dne 1. 7. 2020 (Ur. l. RS, št. 
108/20). 
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vprašanja sistemske narave, ki se po razumni oceni utegnejo zastavljati tudi 
v zvezi z akti enake narave in primerljive vsebine, ki se bodo periodično 
sprejemali v prihodnosti, o ustavnosti ali zakonitosti neveljavnega pred-
pisa meritorno odloči. To narekuje zahteva po pravni predvidljivosti, ki 
jo v pravni red vnesejo stališča Ustavnega sodišča, ter zahteva po tem, 
da prav vsi državni organi pri izvrševanju svojih pristojnosti spoštujejo 
Ustavo. Drugače, pravi Ustavno sodišče, bi lahko zaradi časovno omejene 
veljavnosti sprejetih aktov in neizogibnega učinka izteka tega časa med 
trajanjem postopka pred Ustavnim sodiščem, vselej izostal odgovor na ta 
vprašanja. To ustavnopravno ne bi bilo sprejemljivo. V vseh primerih, ko 
je doslej odločalo o neveljavnih odlokih (oziroma že v sklepih o sprejemu 
pobud za presojo njihove ustavnosti) je Ustavno sodišče posebej utemelji-
lo, zakaj gre za pomembno precedenčno ustavnopravno vprašanje sistem-
ske narave. Načeloma gre za ukrepe, ki so morda v nekem trenutku postali 
neveljavni, vendar bi se zaradi še vedno obstoječe nevarnosti širjenja nale-
zljive bolezni COVID-19 lahko spet ponovili v prihodnosti. 
Zavedati pa se je treba  – kar tudi izhaja že iz odločbe št. U-I-83/20 – da 
bo komentirano t.i. “izjemno pravovarstveno potrebo” za presojo nevel-
javnega predpisa pobudnik lahko izkazal le, če je predpis v času svoje 
veljavnosti vplival na njegov pravni položaj. Člen 47 ZUstS ne vsebuje 
podlage za nekakšno actio popularis za precedenčno pomembno ustavno-
sodno presojo neveljavnih odlokov. Podobno v ZUstS seveda ni podlage 
za actio popularis presojo še veljavnih odlokov, ki bi jo lahko dosegle tudi 
osebe, v katerih pravni položaj odlok ne posega. 7

Nenehno (lahko tedensko) spreminjanje “vrtiljaka odlokov” pomeni, da v 
praksi večina pobudnikov omaga in ne dopolnjuje svoje pobude sproti z 
zahtevki za presojo novih in novih odlokov,  ki urejajo isto materijo. 8  

7      Tako Ustavno sodišče izrecno v sklepu št. U-I-454/20 z dne 16. 12. 2020. 
8     V določenih primerih je Ustavno sodišče do takih pobudnikov dokaj “prijazno”. V 
sklepu št. U-I-8/21 z dne 1. 4. 2021 je precej široko razumelo splošno navedbo pobud-
nic, da vse navedeno v pobudi in kasnejših vlogah velja tudi za morebitne kasnejše nove 
odloke, ki bodo urejali prepoved zbiranja ljudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih. To je 
Ustavno sodišče razumelo tako, da se pobuda nanaša tudi na morebitne kasnejše odloke, 
s katerimi se zaporedno podaljšuje ukrep začasne prepovedi zbiranja ljudi v vrtcih in os-
novnih šolah v času jesensko-zimskega vala epidemije (čeprav jih pobudnici v času svoje 
izjave seveda sploh še nista mogli konkretizirati, saj še niso obstajali). 
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Ustavno sodišče včasih po uradni dolžnosti začne postopek presoje 
ustavnosti neizpodbijanih odlokov na podlagi 30. člena ZUstS (“konek-
siteta”). Tu praviloma začne postopek presoje novejšega odloka, ki ima 
enako vsebino kot starejši izpodbijani, čeprav utegne celo – če gre za pov-
ezano problematiko – presojo zastaviti širše, nemara tudi v delu, za kat-
erega pobudnik ne bi imel pravnega interesa. 9

2. Neposrednost pravnega interesa za presojo odlokov

Odloki o ukrepih zoper COVID-19 večinoma učinkujejo tako, da na na-
slovnike neposredno naslavljajo določene zapovedi in prepovedi (brez 
potrebe po izdaji posamičnega in konkretnega akta). Če ta pravila nas-
lovnik krši, je praviloma lahko kaznovan za prekršek. Ustavno sodišče v 
takem primeru pobudnikom prizna pravni interes za pobudo za oceno 
ustavnosti odloka, saj jih ne gre siliti, da za utemeljitev pravnega interesa 
s kršitvijo odloka izpolnijo dejanski stan prekrška in nato izčrpajo pravna 
sredstva zoper prekrškovno odločbo. Ustavno sodišče je tako odločilo že 
v sklepu št. U-I-83/20 z dne 16. 4. 2020 (Ur. l. RS, št. 58/20). In seveda 
v številnih poznejših primerih, nazadnje v znani odločbi št. U-I-79/20 
z dne 13. 5. 2021, v kateri Ustavno sodišče pojasni, da je pravni interes 
za vložitev pobude izkazan, četudi pobudnik pobude ne vloži skupaj z 
ustavno pritožbo zoper posamični pravni akt, ki se opira na zanj ustavno 
sporne določbe splošnega akta, če bi pobudnik izdajo takega posamičnega 
akta lahko izzval zgolj tako, da bi ravnal v nasprotju s prisilnimi predpisi, 
oziroma tako, da bi se izpostavil nesprejemljivemu pravnemu tveganju. To 
pa je tudi tedaj, ko bi pobudnik izdajo posamičnega akta lahko dosegel le 
tako, da bi izpolnil znake prekrška.

Če pa od pobudnika ni preveč pričakovati, da izčrpa obstoječe pravne 
poti, oziroma ga to ne izpostavlja nesprejemljivemu pravnemu tvegan-
ju, mu Ustavno sodišče pravnega interesa za pobudo v tem delu ne bo 

9  Glej npr. sklep Ustavnega sodišča št. U-I-473/20 z dne 21. 12. 2020 (Ur. l. RS, št. 195/20). 
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priznalo.10  Vedeti je treba, da Ustavno sodišče pobudnike sicer ne sili v 
prekršek, in tako priznava neposredno učinkovanje odloka v položaju, ko 
nad pobudnikom (za zdaj) zgolj visi grožnja s prekrškom, pobudnik pa še 
ni prekršil pravila iz odloka, ki ga šteje za protiustavnega. Če pa pobudnik 
vloži pobudo zoper odlok šele po tem, ko je bil spoznan za odgovornega 
storitve prekrška, ga Ustavno sodišče – vsaj, ko odlok več ne velja, in ni 
možnosti ponovnega kaznovanja na njegovi podlagi – napoti na izčrpanje 
pravnih sredstev zoper odločbo o prekršku.11  Šteje se, da zdaj od njega 
ni pretirano pričakovati, da pravna sredstva izčrpa, saj je že bil kaznovan 
(ponovno pa na podlagi istega odloka ne more biti).  

 Iz 50. in 52. točke obrazložitve odločbe št. U-I-79/20 izhaja, da  bo Ustav-
no sodišče priznalo pravni interes tudi za izpodbijanje zakona, na katerem 
temelji odlok, ki neposredno posega v pravni položaj pobudnika. 

Morebiti bi lahko podvomili v pravilnost stališča Ustavnega sodišča, da 
mora pravna sredstva izčrpati tudi pobudnik, ki izpodbija ureditev, ki ob 
vstopu v Slovenijo  (če ni negativnega testa) določa obvezno karanteno. 12  
Res je, da je mejno karanteno bilo po prvotnem sistemu mogoče izpodbi-
jati s tožbo v upravnem sporu zoper upravno odločbo o karanteni. 13  
In res je, da je v upravnem sporu mogoča začasna odredba. Vendar 
siljenje v izčrpanje pravnih sredstev v takem primeru vendarle ustvarja 
– po mojem mnenju nesprejemljivo – pravno tveganje polno prestanega 
odvzema osebne svobode za osebo, ki se ne strinja s tako ureditvijo, pred 

10   Tako v sklepu št. U-I-50/21 z dne 15. 4. 2021 (Ur. l. RS, št. 60/21) glede dela odloka, 
ki se je nanašal na shode, o dopustnosti katerih je odločeno z izdajo upravnega akta. 
Ustavno sodišče je pojasnilo, da bi v primerih, v katerih področni zakon predvideva 
upravno odločanje, pobudnika lahko odločanje Ustavnega sodišča o ustavnosti in zako-
nitosti odlokov dosegla tudi po poti upravnega postopka in z vlaganjem pravnih sredstev 
zoper za njiju neugodno odločitev. Zato je treba šteti, da sta pobudnika v času vložitve 
pobude izkazovala pravni interes glede shodov, za katere ni bilo potrebno odločanje up-
ravnih organov.
11  Primerjaj s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-72/21 z dne 19. 4. 2021 in s 17. točko 
       sklepa št. U-I-50/21. 
12   Sklepa  Ustavnega sodišča št. U-I-375/20 z dne 1. 9. 2020 in št. U-I-454/20. 
13  Po 19. členu Zakona o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 33/06 – ur. p. b., 49/20, 
       142/20 in 175/20 – ZNB). 
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odločitvijo sodišča (rednega ali Ustavnega) o ustavnosti odvzema prosto-
sti. Še posebej, ker upravni spor zoper karanteno ni prednostna zadeva in 
bi ga zato (najmanj zato, pa tudi iz številnih drugih sistemskih razlogov) 
lahko šteli kot neučinkovito in ustavno nezadostno pravno sredstvo zoper 
odvzem osebne svobode. Očitno neučinkovita in ustavno pomanjkljiva 
pravna sredstva pa je Ustavno sodišče v dosedanji pravni praksi že znalo 
“preskočiti”. 14  

Še bolj sporno pa je postalo napotovanje na izčrpanje pravnih sredstev 
pobudnikov, ki izpodbijajo mejno karanteno ob vstopu v državo pozneje. 
Država je namreč v neki točki nehala izdajati upravne odločbe o karanteni 
in jih je v praksi nadomestila s sistemom navodil po Zakonu o začasnih 
ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP)15  ter 
po Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic dru-
gega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE).16  Policija je z ustnim 
navodilom napotila osebo, ki je prispela iz območja z visokim tvegan-
jem za okužbo, v samoosamitev na naslovu bivanja. Ni bila izdana nobena 
odločba, pač pa le potrdilo o napotitvi v karanteno na domu, ki je bilo 
namenjeno uveljavljanju socialnih pravic (glej 10 in 12. člen ZZUOOP, 29. 
člen ZIUPOPDVE, in vsakokratne odloke o pogojih vstopa v državo). Šlo 
je za izjemno netransparenten sistem. 

V (med drugim) sklepu št. U-I-117/21 z dne 20. 5. 2021 je Ustavno sodišče 
kljub vsemu zavrglo pobudo zoper odlok o pogojih vstopa v državo, 
ki je v določenih primerih zapovedoval ustno odreditev karantene, češ 
da pobudnik ni izčrpal pravnih sredstev. Zaradi nejasnosti ureditve se 
Ustavno sodišče sicer ni moglo odločiti, ali ima pobudnik zoper ustno 
napotitev v karanteno upravni spor iz prvega odstavka 157. člena Ustave 
oziroma 2. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1)17  ali upravni spor 
iz drugega odstavka 157. člena Ustave oziroma 4. člena ZUS-1 (ni bilo 
14     Glej naprimer odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-227/14, Up-790/14 z dne 4. 6. 2015 
(Ur. l. RS, št. 42/15), iz katere izhaja, da pritožniku ni bilo treba izčrpati neučinkovitega 
upravnega spora zoper sklep DZ o prenehanju poslanskega mandata. 

15     Ur. l. RS, št. 152/20.
16     Ur. l. RS, št. 203/20. 
17     Ur. l. RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12
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torej prepričano, ali je ustna napotitev v karanteno upravna odločba ali 
ne). Vendar je pobudniku pojasnilo, da ne gre za to, da bi moral izpolniti 
znake prekrška, da bi dosegel izdajo posamičnega akta – pač pa je akt, s 
katerim se zanj konkretizira izpodbijani odlok, ustno navodilo policije o 
karanteni, zoper njega pa naj bi pobudnik imel zagotovljen upravni spor, 
za katerega pa ni očitno, da ne zagotavlja učinkovitega sodnega varstva 
– zato ga mora pred vložitvijo pobude pobudnik izčrpati. Po moji oceni 
niso najbolj prepričljivi odgovori Ustavnega sodišča pobudniku, ki je opo-
zoril na številne primere, ko Ustavno sodišče ni bilo tako strogo pri razlagi 
procesnih predpostavk za vložitev pobude zoper zakon ali drug predpis.

Razumljivo je, da Ustavno sodišče ne sprejema, da odredbe o razglasitvi 
epidemije same po sebi posegajo v pravni položaj pobudnikov. 18 

Ustavno sodišče pri odločanju o »korona-zadevah« v postopkovnem 
smislu predvsem sledi in nadgrajuje dosedanja izhodišča svoje presoje. 

18  Glej na primer sklep Ustavnega sodišča št. U-I-176/20 z dne 25. 11. 2020.
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1    Več o posegih v pravice gl. izvirni znanstveni članek, dr. Andraž Teršek: »COVID-
VPRAŠANJA IN SIVE LISE V PRESEČIŠČU PRAVA, HUMANISTIKE IN MEDICINE«
2   Članek ne more obravnavati vseh možnih primerov in na splošno pojasnjuje 
      odgovornost ravnanja. 
3    Govorimo seveda o posledicah, ki jih ugotovi medicina (zdravstvene), kot tiste, ki 
jih ugotovi pravo (splošne posledice: družinske, osebne, družbene, tudi tiste, ki temeljijo

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST 
ZARADI POSLEDIC CEPLJENJA ZA COVID-19

Marko Blatnik univ. dipl. prav. 

1. Uvod

Kot pravnik, ki se pri svojem strokovnem delu vsakodnevno soočam s 
kršitvami ustavnih, delavskih in socialnih pravic (nekatere tipične kršitve 
so na primer popisane v knjigi Teršek: Pravna ignoranca škodi. Kritika 
pravne prakse 1 in 2 in v knjigi Etika politike), ne morem mimo dejstva, 
da sem v zadnjem letu in pol prejemal množico vprašanj podjetnikov, de-
lavcev, poštenih delovnih državljanov, ki so (ali njihove družine, otroci) 
utrpeli posledice zaradi ukrepov COVID-19. Ker smo dolžni vsi, tako 
zdravniki kot pravniki, ki smo zaprisegli (v svojem poklicu), da bomo 
delali za dobro ljudi, državljanov RS, zbrati pogum in o strokovnih ugoto-
vitvah obvestiti državljane in javnost, je potrebno odgovoriti na osnovna 
vprašanja odškodninske odgovornosti tistih, ki so te ukrepe v zadnjem 
letu in pol zahtevali, izvedli in z njimi do danes niso prenehali (svetovalni 
organ NIJZ, država, proizvajalci cepiv, izvajalci cepljenja za Covid-19).

Ta članek, ne obravnava v katere ustavne pravice, delavske in osebnostne 
pravice, v delovni organizaciji, v vsakdanjem življenju pri uveljavljanju os-
novnih življenjskih potreb in storitev, posredno ali neposredno (osebno) 
je bilo poseženo1 , ampak se osredotoča na odškodninsko odgovornost 
akterjev, ki so najverjetneje soodgovorni za nastanek posledic cepljenja za 
COVID-19.2   Medicina in pravo lahko odgovorita na vprašanje stopnje 
odgovornosti tistih, ki so povzročitelji in izvajalci ukrepov, na podlagi 
katerih je določenim državljanom nastala škoda.3 
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2 Podlaga za odškodninsko odgovornost 
(zaradi cepljenja za COVID-19)4 

a)Splošno o odgovornosti: 

Ljudje vsak dan, sklenemo več pogodb v pravnem prometu, na podla-
gi katerih zadovoljujemo svoje življenjske potrebe.5  Pravo običajno ne 
zahteva, da so pogodbe pisne, le zaradi tehnične narave (dokazil, davkov), 
pa prejmemo račune, potrdila, itd, da smo pogodbo sklenili. Po Obligaci-
jskem zakoniku (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) pa vsak prodajalec ali ponudnik 
blaga ali storitve jamči za napako blaga ali storitve (1. odst. 100. člena OZ), 
pri čemer plačilo blaga ali storitve ni pogoj za nastanek odgovornosti .6 
Po 1. odst. 131. člena OZ pa tisti, ki povzroči drugemu škodo, je dolžan 
to škodo povrniti, če ne dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde. 7  
Krivda je podana, kadar oškodovalec povzroči škodo 8  namenoma ali iz 
malomarnosti (135. člen OZ). 9

na razlikovanju npr. diskriminaciji med cepljenimi in necepljenimi) in so omejevale ali 
omejujejo državljane pri uveljavljanju osnovnih življenjskih potreb in storitev ali jim celo 
povzročajo ali so povzročile manjše ali večje posledice na zdravstvenem stanju ali pa jim 
bodo le-te v prihodnosti nastale.
4   V članku ne navajam podlag odškodninske odgovornosti, ki so posledica kaznivega 
dejanja.
5    Ko gremo na avtobus kupimo vozovnico (pogodba je kupoprodaja vozovnice, v ozad-
ju pa še prevozna in zavarovalna pogodba), če pa gremo na »avtoštop« pa tudi sklenemo 
pogodbo, le da ta ni odplačna, saj če se voznik zaleti, smo upravičeni do povrnitve škode 
od njega ali njegove zavarovalnice. Ko gremo trgovino in kupimo izdelke, vsakodnevno 
sklepamo kupoprodajne pogodbe, vendar prodajalec jamči za ustreznost prodanega 
blaga.
6  Če vam npr. prodajalec podari hot dog brez plačila, hrenovka pa je pokvarjena in 
utrpite škodo na zdravju, je prodajalec odgovoren za škodo, ne glede na to ali ste jo 
plačali ali ne; ali če vam sosed brezplačno ištalira bojler, ki zaradi napačne inštalacije 
poči in vas opeče, je odgovoren za škod, ne glede na to, če je bila storitev brezplačna.
7  T.i. obrnjeno dokazno breme
8   132. čl. OZ: Škoda je zmanjšanje premoženja (navadna škoda), preprečitev povečanja 
premoženja (izgubljeni dobiček), pa tudi povzročitev telesnih ali duševnih bolečin ali 
strahu drugemu ter okrnitev ugleda pravne osebe (nepremoženjska škoda).
9    Pravna oseba odgovarja za škodo, ki jo njen organ povzroči tretji osebi pri opravljanju 
ali v zvezi z opravljanjem svojih funkcij.
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Še podrobneje odgovornost proizvajalcev, ponudnikov in izvajal-
cev storitev ali blaga v odnosu do potrošnikov določa Zakon o varstvu 
potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18, 
v nadaljevanju: ZVPot) v 1. odst. 4. člena: »V skladu s splošnimi pravili o 
odgovornosti za škodo in s pravilom o odgovornosti proizvajalca stvari z 
napako je dolžan proizvajalec izdelka, kadar napaka na izdelku povzroči 
smrt, telesno poškodbo ali okvaro zdravja človeka ali kadar zaradi napake 
na izdelku nastane škoda na drugi stvari, povrniti nastalo škodo«.

174. člen OZ določa Povrnitev premoženjske škode v primeru telesne 
poškodbe ali prizadetega zdravja: »Kdor prizadene drugemu telesno 
poškodbo ali prizadene njegovo zdravje, mu mora povrniti stroške v zvezi 
z zdravljenjem in druge potrebne stroške, ki so s tem v zvezi, ter zaslužek, 
izgubljen zaradi nezmožnosti za delo med zdravljenjem. Če poškodovani 
zaradi popolne ali delne nezmožnosti za delo izgubi zaslužek ali so njegove 
potrebe trajno povečane, ali pa so možnosti za njegov nadaljnji razvoj in 
napredovanje uničene ali zmanjšane, mu mora odgovorna oseba plačevati 
določeno denarno rento kot povračilo za to škodo.« 179. člen OZ pa določa 
denarno odškodnino za nepremoženjsko škodo: »Za pretrpljene telesne 
bolečine, za pretrpljene duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske ak-
tivnosti, skaženosti, razžalitve dobrega imena in časti ali okrnitve svobode 
ali osebnostne pravice ali smrti bližnjega in za strah pripada oškodovancu, 
če okoliščine primera, zlasti pa stopnja bolečin in strahu ter njihovo tra-
janje to opravičujejo, pravična denarna odškodnina neodvisno od povračila 
premoženjske škode, pa tudi če premoženjske škode ni.«

Na podlagi navedenega je ugotoviti, da proizvajalec in prodajalec blaga 
ali storitve odgovarjata za poškodbo na zdravju ali smrt, za premoženjsko 
in nepremoženjsko škodo, ne glede na to ali se je potrošnik za cepljenje 
odločil prostovoljno ali ne, in ne glede na vprašanje ali je za to kaj plačal 
(odgovornost je ista, ne glede na plačilo). 
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b) O protipravnosti:

NIJZ je na svoji spletni strani objavil članek Delovanje cepiv proti covid-1, 
prof. dr. Alojz Ihana predstojnik Katedre za mikrobiologijo in imunologi-
jo, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, ki je v navedenem članku 
navedel: 

1. Da ne pozna dolgoročnih tveganj, niti po cepljenju, niti po bolezni.10   
2. Da ne gre za klasično cepivo, ampak za cepivo brez formulacije cepiv   
    za optimalno in varno delovanje, za novo tehnologijo, katere cilje je v 
    nekaj mesecih proizvesti milijardne odmerke. 11 
3. Sam sebi postavlja vprašanje, na katerega bodo lahko odgovorili šele 
    bodoči podatki: »Kako je mogoče razvoj cepiv, ki navadno traja 10 in 
    več let, skrčiti na eno leto? Kaj so tveganja?« 12

10  »Za bolezen covid-19 in za cepljenje poznamo kratkoročna tveganja, in ta so ned-
vomno veliko hujša v primeru bolezni covid-19 kot v primeru cepljenja – velja za vse 
starosti, izrazito pa seveda za starejše. Kar se dolgoročnih tveganj tiče, pa jih ne poznamo 
niti po cepljenju, niti po bolezni! Vendar pa lahko glede dolgoročnih tveganj prebole-
vanja covid-19 že zdaj sklepamo, da so zelo verjetna«.
11  »Če bi želeli pripraviti “klasično” cepivo proti covid-19, bi morali optimizirati teh-
nologijo industrijskega gojenja SARS-CoV-2 na celičnih kulturah v velikanskih količinah, 
ki bi zadoščale za milijarde cepilnih odmerkov. Hkrati bi bilo potrebno optimizirati 
način kemijske “inaktivacije” virusov tako, da bi virusi zanesljivo izgubili infektivnost, 
ohranili pa ustrezno imunogenost za pripravo cepiv. Sledila bi farmacevstska “formula-
cija” sestavin novega cepiva za optimalno in varno delovanje. Vse to bi zahtevalo več let. 
Ker svet nujno potrebuje cepivo, so bile za cepivo, ki naj bi ga v nekaj mesecih proizvedli 
v milijardnih odmerkih, izbrane povsem nove tehnologije – klasični načini gojenja vi-
rusov in čiščenja njihovih sestavnih delov za pripravo cepiv so prezamudni, da bi bilo z 
njimi mogoče v nekaj mesecih pripraviti milijarde cepilnih odmerkov.«
12  »Zato bodo podatki o učinkovitosti cepiv enako verodostojni, kot bi bila cepiva, reg-
istrirana v bistveno daljšem času. Po drugi strani pa bodo podatki o varnosti cepiv v pri-
meru začasnih dovoljenj za uporabo cepiv veljali samo za obdobje do vmesne evalvacije 
kliničnih študij. Večinoma bo šlo za podatke o varnosti med 3 in 6 mesecev po cepljenju. 
Dejstvo je, da se v tem obdobju zgodi velika večina zapletov po cepljenju, vendar bodo 
klinične študije tekle, kot je to običajno, v dolžini dveh let, in bodo šele po tem obdobju 
cepiva lahko dobila dokončno dovoljenje, ko bodo glede varnosti lahko obveljela za pov-
sem varna tudi glede dolgoročnih učinkov.«
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4. Navaja, da podatki o delovanju cepiva, ki jih je predložil Pfizer komisiji 
FDA, kažejo, da cepivo omogoča delno zaščito že po prvem odmerku 
(52 %), nekaj dni po drugem odmerku zraste zaščita na 90.5 % in na 
94.8 % sedem dni po drugem odmerku.  

5. Na podlagi podatkov pod točko 4., ki jih predstavi kot resnične – kot 
dejstvo – podaja zaključke o ustreznosti cepljenja – ti podatki pa niso 
sklepčni, saj že osnovni matematični račun pokaže, da je v kontrolni 
skupini 98,66 % naravna odpornost, tistih, ki niso cepljeni. Glede na to, 
da je bilo v cepljeni skupini od 13934 ljudi 11 ljudi obolelih, v placebo 
skupini pa je bilo od 13883 ljudi, obolelih le 185 ljudi, nikakor ne more-
mo govoriti o 94,8% uspešnosti cepiva, saj je bilo v placebo skupini le 
1,33% obolelih, kar pomeni, da je bila skupina, ki ni bila cepljena 98,66 
% naravno odporna (brez cepljenja), medtem, ko je v cepljeni skupini 
zbolelo 11 ljudi od 13934 ljudi, kar je 0,07 %. Razlika uspešnosti cepiva 
torej je le 1,26 % . Pri tem je dodatno sporno to, da raziskava ne preiskuje 
koliko od teh, ki so bili cepljeni, pa niso zboleli za Covidom, so imeli 
stranske učinke zaradi cepljenja.

Preprosta ocena tega mnenja pokaže, da je prof. dr. Alojz Ihan, v svojem 
mnenju le prepisal sklep proizvajalca Pfizer, ki navaja, da podatki kažejo, 
da cepivo omogoča delno zaščito že po prvem odmerku (52%), nekaj dni 
po drugem odmerku pa zraste zaščita na 90.5% in na 94.8%, ni pa prof. 
dr. Alojz Ihan preveril izračun ali je takšen sklep kakorkoli resničen 
oziroma ali podatki resnično nakazujejo na takšen sklep kot ga je po-
dal v mnenju, pa bi moral, saj to zahteva skrbnost dobrega strokovnjaka, 
zato kot pravnik ocenjujem, da je poročilo prof dr. Alojz Ihana očitno 
neutemeljeno. 

NIJZ na vsa temeljna vprašanja na svoji spletni strani postavlja mnenje 
prof. dr. Alojz Ihana, ki je zaradi nepreverbe podatkov nesklepčno in neute-
meljeno, v delu, kjer se navaja uspešnost cepiva. Gre za hudo malomarnost. 
Glede na to, da že enostaven matematični izračun pokaže, da je uspešnost 
cepiva le 1,26%, gre tudi pri tolmačenju mnenja prof. dr. Alojz Ihana s strani 
NIJZ, za hudo malomarno ravnanje odgovornih oseb NIJZ, ki je sporočalo 
javnosti naj se ljudje cepijo, ker je cepivo tako uspešno, čeprav ni razlike 
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med cepivom in obrambnim mehanizmom človeka (razlika je le 1,26 %, pa 
še to brez odgovora na vprašanje glede posledic cepiva). 

Še več, NIJZ je objavil za javnost Obvestilo za cepljene proti Covidu-19 in 
navedel: »Ker se pri bolezni covid-19 lahko pojavijo resni zapleti, so koristi 
cepljenja pri preprečevanju covida-19 večje od tveganja zaradi neželenih 
dogodkov po cepljenju«. 

Glede na to, da je le 1,26% možnosti, da se kdo okuži in da ima potencial-
no resnejše zaplete zaradi Covid-19, podatki pa kažejo, da je škoda zaradi 
cepljenja veliko večja, takšna hipoteza NIJZ ni utemeljena. 

Glede na to, da Zakon o varstvu potrošnikov v 12. členu določa, da 
oglaševanje blaga in storitev ne sme biti v nasprotju z zakonom, ne sme 
biti nedostojno ali zavajajoče, pri čemer pa 12a. člen določa: »Nedostojno 
oglaševanje blaga in storitev pomeni oglaševanje, ki vsebuje sestavine, ki so 
žaljive ali bi lahko bile žaljive za potrošnike, bralce, poslušalce in gledalce, 
ali sestavine, ki nasprotujejo morali.« Mediji, ki so povzemali neutemeljene 
zavajajoče informacije NIJZ, so sicer le povzemali navedbe NIJZ, vendar 
pa so tudi sami ravnali izrazito zavajajoče, 13  saj bi morali poročati tudi o 
nasprotujočih mnenjih. 

Temeljno odgovornost pri tem nosi NIJZ kot strokovni organ. Menim, da 
je NIJZ pravno gledano ravnal hudo malomarno, ker mora na področju 
svoje poklicne dejavnosti ravnati z večjo skrbnostjo, po pravilih stroke in 
po običajih (skrbnost dobrega strokovnjaka). 

13    Mediji so pri tem zavajanju sledili navedbam NIJZ brez preveritve in pridobitve 
nasprotujočih strokovnih mnenj. Na splošno so mediji povzemali, da po cepljenju lahko 
da ne boš huje zbolel, torej a contrario lahko pa boš huje zbolel. Nato je prišla s strani 
nova mantra: Cepiti se danes, je biti junak! Šlo je za izrazito agresivno oglaševanje, ce-
pljeni pa naj bi imeli posredno ali neposredno osebne privilegije, ki temeljijo na raz-
likovanju z necepljenimi. Ti majhni osebni privilegiji, da gre človek čez mejo, v hotel, 
restavracije, je velikokrat prevagalo nad racionalnostjo ljudi, da se cepijo. Cepljeni so se 
celo hvalili, da gredo lahko čez mejo, v hotel in podobno in tako prepričevali ostale, da se 
cepijo. Nekateri so v cepljenje zaradi službe bili posredno prisiljeni...npr. nekdo, ki mora 
tedensko čez mejo, mora plačevat za pcr test po 120 eur, in se je zato cepil, v nasprotnem 
bi izgubil delo, saj ni imel denarja za plačilo pcr testov.
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Nekateri, ki so se hoteli cepiti, naj bi v podpis prejeli izjavo, da proiz-
vajalec cepiva oziroma izvajalec cepljenja ne odgovarja za posledice ce-
pljenja. Morebitni podpisi takšnih izjav potrošnikov, ki so se cepili, so 
nični, saj nasprotujejo morali, zakonu (ZVPot, OZ) in Ustavi RS. Ne glede 
na podpis takšne izjave, pravno gledano, odgovarja NIJZ kot strokovni 
organ, ker naj bi se ljudje odločali za cepljenje na podlagi zavajajočega 
oglaševanja in neresničnih informacij NIJZ. S takšno prakso bi moral 
NIJZ čimprej prenehati tako, da strokovni javnosti prikaže vse podatke 
glede rezultatov in posledic cepljenja, v zadnjih šestih mesecih oziroma 
letu (prof. dr. Alojz Ihan je že na začetku svojega mnenja opozoril, da ne 
pozna dolgoročnih tveganj, niti po cepljenju, niti po bolezni, da jih je 
potrebno šele pridobiti ! Zato ima NIJZ odgovornost sporočiti podatke 
strokovni javnosti in se na podlagi podatkov v naprej tudi odločati, saj 
kot je povedal prof. dr. Alojz Ihan imajo cepiva le pogojno dovoljenje za 
uporabo), poleg tega pa v drugih državah prihaja do podatkov, da prihaja 
po drugem cepljenju do velikega števila hudih posledic, ki izkazuje večje 
tveganje za poškodbe zaradi cepljenja kot pa je tveganje za zaplete zaradi 
Covida -19, če se potrošnik ne cepi. 14 

 
3. Povzetek:

Navedena protipravnost ravnanja, lahko pomeni odškodninsko odgovor-
nost 15  zaradi ponujanja neustreznega blaga (z napako, ki povzroča škodo 
na zdravju ali smrt), kakor tudi na podlagi zavajajočega oglaševanja s st-
rani NIJZ, kar je nemoralno in neetično. 

Menim, da vsi, ki so zaradi posledic cepljenja utrpeli poškodbo na zdravju 

14     Nekateri podatki in študije pa kažejo smrtnost zaradi Covida-19, ki je primerljiva 
gripi

15      Odgovornost proizvajalca in izvajalca cepljenja se domneva, ko gre za nevarno bla-
go, kakor tudi, ko gre za zavajajoče oglaševanje blaga s strani proizvajalca ali prodajalca 
(izvajalca) in je v takšnem primeru dovolj, da oškodovanec izkaže, da mu je zaradi napak 
blaga ali storitve nastala škoda (domneva vzročne zveze, obrnjeno dokazno breme).
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lahko zahtevajo odškodnino za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, 
enake pravice do odškodnine pa imajo tudi tisti, ki so utrpeli smrt ali 
težko invalidnost družinskega člana zaradi cepljenja. 16   

Ključne besede:

Cepljenje, Uspešnost cepiva za COVID-19, Odškodninska odgovornost, 
zavajajoče oglaševanje, NIJZ, ničnost

16       180. člen OZ: (1) Če nekdo umre, lahko sodišče prisodi njegovim ožjim družinskim 
članom (zakonec, otroci in starši) pravično denarno odškodnino za njihove duševne 
bolečine.
(2) V primeru posebno težke invalidnosti kakšne osebe lahko sodišče prisodi njen-
emu zakoncu, otrokom in staršem pravično denarno odškodnino za njihove duševne 
bolečine.
(3) Takšno odškodnino je mogoče prisoditi tudi bratom in sestram, če je med njimi in 
umrlim oziroma poškodovanim obstajala trajnejša življenjska skupnost.(4) Odškodnino 
iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena lahko prisodi sodišče tudi zunajzakon-
skemu partnerju, če je obstajala med njim in umrlim oziroma poškodovancem trajnejša 
življenjska skupnost. 
172. člen OZ: (1) Kdor povzroči, da nekdo umre, mora povrniti običajne stroške za nje-
gov pogreb. (2) Povrniti mora tudi stroške za njegovo zdravljenje zaradi povzročenih 
poškodb in druge potrebne stroške v zvezi z zdravljenjem, ter zaslužek, izgubljen zaradi 
nezmožnosti za delo. 
173. člen OZ: (1) Oseba, ki jo je umrli preživljal ali redno podpiral, in oseba, ki je imela 
po zakonu pravico zahtevati od njega preživljanje, ima pravico do povračila škode, ki jo 
trpi zaradi izgubljenega preživljanja oziroma izgubljene podpore. (2) Ta škoda se ji vrača 
s plačevanjem denarne rente; njen znesek se odmeri glede na vse okoliščine primera, ne 
more pa biti večji od tistega, kar bi oškodovanec dobival od umrlega, če bi bil ostal živ.
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Strokovni članek
ZAUPANJE IN SOLIDARNOST, PRAVIJO. »BREZPOGOJNO« 

ZAUPANJE IN »CEPILNA« SOLIDARNOST? OPROSTITE, AMPAK …

Dr. Andraž Teršek
Univerza na primorskem (UP PEF in UP FHŠ)

Pravijo: ko gre za pravo, takrat smeš govoriti, ko gre za medicino, molči. 
Ta molči razumejo kot »verjemi« in »zaupaj«, zato »ne poizveduj« in ne 
izražaj dvoma, še posebej pa ne kritike. Pravijo tudi »bodi solidaren.« 
Solidarni molk razumejo tudi kot »ne sprašuj«, »ne objavljaj« in »ne po-
jasnjuj svojega razmišljanja«. Če to storiš, ti pravijo »teoretik zarote«, »an-
tivakser«, »zanikovalec«, »psevdo-nekaj« … Ker da »ne razumeš«. Seveda 
ne razumem. Pa želim razumeti. Moram. Do tega imam pravico. To je po-
goj – VSEGA. Razumeti! Če je na eni strani pravica je na drugi dolžnost. 
Omogočiti, dopustiti, prizadevati si za RAZUMETI.

K temu se še vrnem.

1. Samo, da gremo mi ‘na morje’ – kaj ne?!   

Tako to je. Tako to bo. Tudi, na primer, v Nemčiji.
 
A nikakor ne samo v Nemčiji. Vsekakor pa tudi v Nemčiji. Ne le v Fran-
ciji, na Češkem in drugje. Pa v Sloveniji. Tudi v Nemčiji. 

SAMO CEPLJENI OTROCI BODO LAHKO OBISKOVALI ŠOLO IN/
ALI VRTEC. Tudi v Nemčiji.

Otroci, vrtci, šole, cepljenje za bolezen Covid, Nemčija, Evropa, prepoved 
vpisa. Ponavljam. Namenoma. 

Tako je bilo odločeno na letnem kongresu zdravnikov v Nemčiji. Odločitev 
bo v družbenem življenju zaživela z zimo 2021 in s prehodom v leto 2022. 
Zaživela bo od takrat dalje.
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Zločin nad otroki? Sprašujem. Ta se je zgodil, se dogaja in se bo nadaljeval. 
GENOCID NAD OTROKI? Sprašujem. Da ne? Pravite, da ne? Dobro, 
potem pa ne.
   
Lahko pišem in sprašujem tudi brez besed »zločin« in »genocid.« Lahko 
pišem, sprašujem, iščem, obveščam in delim, ker mi ni vseeno.

Nimam otrok. Nisem starš. Torej tudi nimam vnukov in vnukinj. Nisem 
poročen. Imam starša. Še sta živa. Tega sem neopisljivo vesel.

Zanima me. In me skrbi. Zelo me skrbi. Čutim se odgovornega, čutim 
težo bremena… Ne zase. Ne zaradi sebe. Tak sem.

Financiram se sam. Nihče me ne financira. 

Samo povem. Četudi mi ni zares treba. Ničesar mi ni treba. Ničesar, razen 
umreti. To moram. Drugače ne gre. To me ne skrbi. Ne več.

Ste že šli na morje? Je bilo fino? Šele greste? O, super. Verjetno bo fino. 
Pomembno je iti na morje. Pomembno je, kot je državljanki zapisala dr. 
Mateja Logar, iti na morje, ker je fino uživati, se imeti fino, ne pa ostati 
doma. Najbrž ima prav. Ima prav? Ima, ne? Dobro.

Ne izogibam se cinizmu. Za to imam dober razlog. Ni mi ga treba po-
jasnjevati. Nisem vodja strokovne svetovalne skupine vlade. Nisem član 
strokovne svetovalne skupine vlade. Nisem minister. Nisem javni funk-
cionar. Pojasnil ga bom. Razlog. S cinizmom.

Zakaj ne bi stali v vrsti in na soncu, da bi lahko šli na morje in se imeli 
fino, uživali, je res? Kaj pa je nekaj stanja v vrsti na soncu in en pik v roko, 
če je na drugi strani možnost iti na morje, se imeti fino in uživati, drži? 
Nič ni pomembnejše od tega, zato je to najpomembnejše, je tako? Dobro.   

Pa na koncert, tja se tudi lahko gre. Tja se potem sme. Zakaj bi si rinili 
palčko v nos, če temu lahko naredimo konec? Vsaj za pol leta. Za prve 
pol leta. Zakaj bi pljuvali in nosili pljunke na testiranje, potem pa razlagali 
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redarjem in varnostnikom na vhodih družabnih prireditev, da »to tudi 
velja«, če v praksi ne velja, četudi pravno velja, njih pa ne zanima, kaj velja, 
ker jih zanimajo navodila nadrejenih oseb o tem, kaj naj jih na vhodu 
zanima, to pa jih ne zanima? Imajo prav. In jih razumem. Zakaj bi se z 
njimi prerekali, da sta pravo in objava na spletišču NIJZ glede tega jasni? 
Morda zato, ker dr. Beović in dr. Logar pravita, da to ne velja, ker velja 
samo PCR test? Ta test pa je del pravila PCT. Zato? Tako pravita doktorici 
medicine. Zato to tako je. Da, tako je. Predvsem je tako zato.

Zakaj bi se cepili in prenehali testirati s PCR? Ne vem, zakaj. Če se cepimo 
in se še naprej testiramo s PCR testi, nosimo masko, tudi zunaj, na zraku… 
Morda problema ni. Pač več in še več varne zaščite. Če je tako, potem je 
morda super. Verjetno je. Zakaj bi se sploh ukvarjali s PCR testi? Zaradi 
znanstvenih člankov o tem? Zaradi deklaracije, s katero jih je opremil 
proizvajalec? Zaradi »ni za diagnostične postopke«? Zaradi »ni testirano v 
diagnostičnih postopkih«? Očitno ne. Psevdoznanost? Tako pravijo. Psev-
donovinarke. Psevdostrokovnjaki. Zaradi morja, koncerta in restavracije? 
Zdi se tako. Zaradi zdravja? Življenja? Morda. Zakaj bi se s tem obremen-
jevali? Res je, ne vem, zakaj bi se. Naj bo tako – ne vem.
   
Zakaj bi zboleli, če nam ni treba zboleti? Za boleznijo Covid, mislim. 
Zakaj bi nas bilo strah bolezni, če lahko ta strah odvržemo, vsaj za pol 
leta? Pa tudi, če ga ne moremo prav zares – vseeno ga lahko. Zakaj bi se 
ukvarjali z metanjem strahu stran, če vemo, da lahko zbolimo v vsakem 
primeru, le da v enem primeru ne moremo huje zboleti? Zakaj bi se mučili 
z dejstvom, da lahko vseeno huje zbolimo, če se nam ni treba? Zakaj bi 
si z vsem tem belili glavo, če lahko stojimo v vrsti in se cepimo, potem 
pa gremo na morje, na koncert in v notranje prostore restavracije? Zakaj 
bi se nam zdelo ‘moteče?, če je testiranje vseeno zaželeno, pa tudi, če se 
zahteva? Zakaj bi se ukvarjali z ‘moteče’? Saj je samo moteče? Je več od 
tega? Morda. Ne nujno. Tudi, če je. Zakaj bi se ukvarjali s tem? Zakaj bi 
spraševali, kako da ti ukrepi in ta pravila še veljajo, čeprav je uradna epi-
demija, ki je pandemija, četudi to ni, uradno preklicana? Zakaj bi citirali 
stavke iz zakona in odloka in zakaj bi kričali 39. člen Zakona o nalezljivih 
boleznih, ki je sicer protiustaven, kot je ugotovilo in potrdilo ustavno 
sodišče, a ni razveljavljen in četudi je protiustaven, ker ni dovolj določen 
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in jasen, zato je »podnormiran«, je jasen glede enega vprašanja, četudi je 
sicer protiustaven, ker ni jasen: če ni izjemnega stanja, če ni uradne epi-
demije, ki je pandemija, četudi ni pandemija, ne more biti več sklicevanja 
na 39. člen ZNB, če ne more biti več sklicevanja na 39. člen ZNB, tak, kot 
je, pa ne veljajo več ukrepi, kot so maske, PCR testi in PCT pravilo? Je 
tako? Točno tako je. Drži kot pribito. A ni tako. Nikjer. V praksi. V dnevni 
politiki. V medijih. Torej ni tako.
  
Zakaj bi vse to počeli, iskali in spraševali, dvomili in bili kritični, če nam 
tega ni treba? In tega nam ni treba. Nikomur tega ni treba. In gremo lahko 
na morje, čez mejo, k sosedom, ki nas imajo radi in nas spoštujejo, celo 
cenijo, pa na koncerte gremo lahko in v restavracije. Zakaj se ne bi samo 
špiknili in vse bo tako, kot je bilo pred tem, ko je vse postalo drugače? Saj 
bo? Tudi, če ne bo. Nekaj bo. Nekaj vselej je. Pa kaj, če morajo ljudje mar-
sikje še naprej zatikati palčke v nos? Pa kaj, če morajo še naprej dihati v 
masko, vdihavati svoj CO2 in vohati svoj zadah? Važno je, res pomembno 
je, da gremo lahko na morje, na koncert in v restavracijo, kaj ne? Pa tudi, 
če ne gremo, ker ne smemo, je odločilno, da bi lahko šli, še bi storili, kot 
pravijo, da morajo storiti. Samo en pik in vse bo spet lepo, po starem, vsaj 
pol leta, ali ni res? Ne zdi se, neizpodbitno jasno je, da ni tako in ne bo 
tako! A kaj potem. Zakaj bi se s tem ukvarjali? Ne vem, zakaj bi se. Naj bo, 
da ne vem.
   
Potem postane važno, res pomembno, da to najprej pričakujemo, potem 
pa zahtevamo tudi od drugih – da so SOLIDARNI! Je res? Za to gre! To 
je tisto, za kar zares gre! Tako pišejo mnogi. Tako pišejo tudi ljudje z dok-
torati in akademskimi nazivi. Nekateri se zahvaljujejo drugim, ki tako 
pišejo, sklicujoč se na etiko. Verjetno imajo prav. Da gre za etiko. Cepiti 
se je enako biti etičen in ravnati etično. Tako kot nekdanji zmagovalec 
na državnozborskih volitvah: gre za ETIKO. Za ETIKO CEPTITI SE. Ker 
gre za ODGOVORNOST in SOLIDARNOST. Za katero odgovornost? Za 
katero solidarnost? Čigavo? S kom? Da se tudi sami špiknejo, špikneMO, 
drži? Zapisali so in objavili v časniku, da drži! Z zahvalno noto: drži. Ker 
gre za solidarnost. Ker to JE solidarnost. Etična. Je tako? Zakaj se ne bi 
drugi in vsi, če pa smo se mi – in smo se morali, čeprav se nismo mor-
ali? Ne zaradi zdravja, ne zato, da ozdravimo, ne zato, da ne zbolimo, ne 
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zato, da težje ne zbolimo, ne zato, da OSTANEMO ZDRAVI, ne zato, da 
bolezni ne prenesemo, ampak zato, da gremo lahko na morje, čez mejo, na 
koncert in v restavracijo, je tako? In da smo solidarni, s tem pa smo tudi 
etični, jasno in na dlani, imam prav?

Verjetno se motim. Najverjetneje gre za življenje, zagotovo pa gre za 
zdravje. Le kako bi lahko šlo za karkoli drugega? Zato naj velja, da gre za 
to, četudi tega ne moremo absolutno in kategorično trditi, niti dokazati, a 
spet, zakaj bi se s tem sploh ukvarjali? Naj velja, da ne vem, zakaj.

In to je res pomembno, mar ni? Posebej, ker ni zdravil za tisto, za kar je 
cepljenje? Ker jih res ni, drži? Če ne pravijo, da so, potem jih pač ni, je 
tako? Zato je to nujno? In ker je tudi varno in učinkovito, četudi ni, am-
pak je, je tako, da je zato nujno, varno in učinkovito, četudi ni, ampak, 
je, ker potem gremo lahko na morje, na koncert, ne da bi se prerekali z 
varnostnikom na vhodu, ne da bi dan prej zatikali palčko v nos in ne da 
bi pravnike, vselej znova in eno in isto, spraševali, če je vse to ustavno in 
zakonito, ker vemo, da ni, ampak nam to nič ne pomaga, ker tisti, ki bi 
morali odločiti, da ni, ne odločijo tako in najverjetneje ne bodo odločili 
tako? Je tako? Morda ni. Lahko sklenemo, da gre za življenje, zdravje, soli-
darnost in etiko. Gre za to? Če pravijo, da gre za to, potem gre za to. Zakaj 
bi se ukvarjali z možnostjo, da morda ne gre za to? Naj velja, da ne vem.

  
Samo en majhen pik mi dej in vse bo tako kot prej. Sposodil sem si verz in 
ga malo pokvaril… Je tako? Kaj pa, če ni tako? Zakaj bi se s tem ukvarjali? 
Naj bo, da ne vem, zakaj.

In smo notri: med cepljenimi. Cepljeni – oni so ok. Necepljeni niso ok. 
Mi smo ok, če smo cepljeni. Oni drugi, ki so DRUGI, niso ok, z njimi ni 
ok. So DRUGI, ki niso ok. S cepljenimi gremo na morje, na koncert in v 
restavracijo, z necepljenimi ne gremo. Zakaj ne? Tega ne vemo, a naj velja, 
da to vemo, predvsem pa, da se s tem ne ukvarjamo. Zakaj bi se? Naj velja, 
da tega ne vem. S cepljenimi se družimo zasebno, romantično in intimno, 
z necepljenimi se ne. Cepljene obiščemo in jih povabimo na obisk, nece-
pljenih ne. Mi smo solidarni, oni niso. Mi smo odgovorni, oni niso: zaradi 
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njih ne moremo povsem brezskrbno na morje, na koncert in v restavraci-
jo. Mi smo ok in etični, oni drugi niso ok in niso etični. Zaradi njih mo-
ramo pred zmenkom postavljati neprijetna vprašanja, kot na primer »si 
cepljena«, »s katerim si pa cepljena«, »kdaj pa si se cepila«, »si prebolela«, 
»imaš hitri test« in pa »daj podpiši tole izjavo, da nisi tvegana, če pa si in 
kaj fašem, mi pa plačaš stroške zdravljenja, ki bodo s časom naraščali in eno 
pavšalno odškodninico mi plačaš, rečeva 5.000 EUR na roke, ok?« Na prvi 
pogled se zdi, da je to bolj zdravo in bolj razumno, kot spraševati, s kom 
pa si bila, preden boš morda z mano. To pa drži kot pribito. Zakaj bi se 
torej s tem ukvarjali? No, zato. Naj bo tako. Četudi morda ni.
   
Da je tako? No, potem pa super, da je.
   
Zakaj ne bi vsega, kar se od nas zahteva, mirno sprejeli, če imamo v 
nasprotnem primeru lahko težave, take in drugačne? Na primer, ali predvs-
em na delovnem mestu, glede zaposlitve? Pa z odnosom sosedov, znancev 
in prijateljev? Pa vsakič, ko gremo na morje, na koncert, ali v restavracijo? 
Dobro. To je rešeno. Glede tega smo se sporazumeli. Soglašamo.
   
Cepiva so nujna, varna in učinkovita. So, ne? Dobro, če so. Če se kaj ne-
prijetnega, celo slabega zgodi – to ni problem. Lahko bi bilo huje. Vedno 
bi bilo lahko huje. Kdaj in kako, tega ne vemo, vemo pa, da bi lahko bilo, 
zato vzamemo, kar lahko vzamemo, ker vemo, da bi bilo lahko huje, če pa 
bi bilo huje ali hudo, pa vemo, da bi bilo lahko hujše in bolj hudo, ampak 
verjetno ne bo tako. Rešeno.
   
Pravno gledano nihče ne odgovarja za tisto, kar se zgodi po cepljenju in 
zaradi cepljenja. Zakaj bi se s tem ukvarjali? Saj se ne bo nič zgodilo? Naj 
velja, da je tako, ker bo tako.Četudi ni in ne bo.

2. Družbena, torej socialna in politična (ne pravna!) enakopravnost

Nemci so… Na 124. nemškem medicinskem kongresu (zgodovinsko in 
prelomno leto 2021) so zdravniki nemško zvezno vlado pozvali, naj ne-
mudoma začne z razvojem strategije cepljenja proti COVID-19 za otroke 
in mladostnike, ki jo naj izvedejo pred zimo 2021/2022. 
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To med drugim vključuje:

 – takojšnje in trajne raziskave cepiv za otroke in mladostnike, mlajše od 
16 let, s spodbujanjem zadostnih finančnih in organizacijskih ukrepov; 
– naročilo zadostne količine ustreznih cepiv in pravočasna dobava;
– priprava in realizacija proaktivnega medijskega komuniciranje za ce-
pljenje otrok in mladostnikov;
– podpora pediatrom in ostalim zdravnikom v ordinacijah, klinikah, jav-
ni zdravstveni službi (ÖGD) in družinskim zdravnikom pri komunikaciji 
in izvajanju strategije cepljenja.
   
Pravica do izobraževanja, z dnevnim varstvom v vrtcih in obiskovanjem 
šol, bo pozimi 2021/2022 pogojena S PRAVOČASNIM CEPLJENJEM 
proti COVID-19. Brez pravočasnega cepljenja zlasti MLAJŠIH OTROK 
bo ponovni »lockdown«  (ki BO, če cepljenja ne bo) predvsem za to sta-
rostno skupino spet vodil do resnih negativnih posledic za otrokov 
duševni razvoj. Tako bo, če ne bo zadosti cepljenja. Samo cepljenje lahko 
to prepreči. Zato še enega lockdowna ne sme biti. Zato je treba vse otroke 
pocepiti. To je odgovorno, zdravo, etično in solidarno. Je tako? Pravijo, da 
je tako. Naj bo tako. Če bo lockdown, bo zato, ker ne bo »čredne prece-
pljenosti.« V vsakem primeru bo nekaj: ali lockdown ali pocepljenost ali 
pocepljenost in lockdown, z zadržkom, da je s pocepljeno precepljenostjo 
šlo nekaj narobe…

Seštevek vseh seštevkov: družine z otroki lahko enakopravno sodelujejo 
v družbi le s cepljenimi otroki.
   
Fino, a ne? Ker tako je, seveda? Tako je prav, prav je tako, to pa zato, ker 
je to nujno in je lahko samo tako prav, drži? Zato je etično. Ker je odgo-
vorno in solidarno. Tudi kristalno jasno, kategorično neizpodbitno? Do-
bro. Rešeno.
   
Še evidenco »teoretikov zarote« uredimo in bomo pripravljeni na kurjenje 
za naslednji prvi maj.
   
Dokument, pred in po strani straneh 30 in 31, ki je vsekakor zanimiv:
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 https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/down-
loads/pdfOrdner/124.DAET/Beschlussprotokoll_Stand_06.05.2021.pdf
   

3. Covid-potni list: za Ljudi, ki so ok in za Druge, ki niso ok

“Zelena” putovnica je političko nasilje nad zdravim ljudima i nad zdravim 
razumom.” Tako trdijo mnogi. Res mnogi. Celo v Sloveniji. Tako trdijo 
tudi spoštovani gospe in gospodje:
Prof. dr. Krešimir Pavelić, dr. Slavko Kulić, prof. dr. Valerije Vrček, prof. 
mag. med. biochem. Josipa Juričev-Sudac, prof. dr. Stipe Kutleša, prof. dr. 
Ružica Razum, dr. Srećko Sladoljev, dr. med. Nada Juričev, dr. med. Lidija 
Gajski, dipl. iur. Mate Knezović:
Povezava: https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-
UNK-AN_GK0T-GK1C&v=517283339414403

Kaj pa mislimo mi, če mislimo? Je to pomembno? Zakaj bi se s tem ukvar-
jali? Zakaj bi bili neetični, neodgovorni in ne-solidarni? Naj velja, da za to 
ni razloga. 

4. Kaj je s »spike-proteini«?

Zatorej, kaj je torej s spike proteini? Je to pomembno? Zakaj bi se s tem 
ukvarjali? Ne vem. Naj velja, da ne vem.

Pol-odprto pismo. Avtor: Srečko Šorli, fizik. COBISS: https://bib.
cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20210414_154413_
a45944419.html; SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.
uri?authorId=37017351400; Web of Science: https://publons.com/re-
searcher/4111694/amrit-srecko-sorli/; Inštitut za Bijektivno fiziko: http://
bijectivephysics.com/.

Citiram:

Spoštovani dr. Mateja Logar, spoštovani preiskovalci Nacionalnega preisko-
valnega urada in Specializiranega državnega tožilstva
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V zadnjih mesecih so bili objavljani znanstveni članki, ki neizpodbitno 
dokazujejo, da se po cepljenju nastali spike proteini ne zadržujejo le lokalno 
na mestu vboda, ampak se preko krvnega obtoka širijo po celem telesu in ga 
zastrupljajo (1). Vsled tega imamo veliko število bolezni takoj po cepljenju, 
mnoge povzročijo smrt par dni po cepljenju. 

Bilo bi smiselno, da se nemudoma naredijo potrebne klinične raziskave o 
povečanem številu spike proteinov pri cepljenem prebivalstvu in da se ob 
ugotovitvi njihove prisotnosti o tem obvesti vlado. Metoda za ugotavljanje 
spike proteinov v krvi se imenuje “Western blot”(2).

Statistični podatki SURS kažejo preliminarni rezultat, da se je povprečna 
smrtnost v Sloveniji v prvih štirih mesecih leta 2021 povečala v primerjavi s 
povprečno smrtnostjo v zadnjih šestih letih za 9,44%, kar potrjuje zastrupl-
janje s spike proteini vsled cepljenja in posledično večje umiranja ljudi. 

Statistična analiza velikih številk, ki sem jo predlagal Prof. Beovičevi, bo 
kavzalno korelacijo »cepljenje-povečana smrtnost« neizpodbitno dokazala 
(3). 
Dr. Logarjeva, vaša izjava, da so cepiva varna in učinkovita ni resnična (4), 
empirična znanost je ne potrjuje. Statistična analiza velikih številk, ki jo 
predlagam, jo bo neizpodbitno ovrgla. Tako trdim na bazi podatkov EMA: 
do sedaj v Evropi okoli 1,5 milijona poškodb po cepljenju in okoli 14000 
mrtvih. 

Moje pismo je spodbuda odgovornega državljana in znanstvenika, v kat-
erem vas obveščam o hudi nevarnosti, ki grozi Slovenskemu prebivalstvu. Če 
ne bi imel za to trdnih znanstvenih dokazov, vam ne bi pisal. Sedaj je na vas, 
da nastala dejstva proučite in se odločite o izvedbi predlaganih raziskav in 
statističnih analiz, ki bodo moje trditve potrdile ali ovrgle. Zavedam se vseh 
pravnih odgovornosti vsebine tega pisma, ki sem ga napisal pri polni zavesti. 
Vsem želim lep dan, v upanju, da naredimo v danem trenutku vse potrebno 
za varnost in zdravje državljanov Republike Slovenije. 
Srečko Šorli 

Skrajno prijazno. Etično. Odgovorno. Solidarno. 
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Viri:
1. Znanstveni članki:
–      Circulating SARS-CoV-2 Vaccine Antigen Detected in the Plasma 
 of mRNA-1273 Vaccine Recipients: 
 https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/  
 ciab465/6279075
–       SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via 
 Downregulation of ACE 2: 
 https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902
–      CoViD vaccines and thrombotic events: EMA issued warning to patients 
 and healthcare professionals: https://joppp.biomedcentral.com/
 articles/10.1186/s40545-021-00315-w
–     The S1 protein of SARS-CoV-2 crosses the blood–brain barrier in mice: 
 https://www.nature.com/articles/s41593-020-00771-8
–   COVID-19 Report: Breastfeeding Baby Dies After Mother Receives  
 Pfizer Vaccine: https://www.visiontimes.com/2021/04/30/  
 covid-19-report-breastfeeding-baby-dies-after-mother-receives-pfizer- 
 vaccine.html
–    SARS CoV-2 related microvascular damage and symptoms during  
 and after COVID-19: Consequences of capillary transit-time changes, 
 tissue hypoxia and inflammation: https://physoc.onlinelibrary.wiley. 
 com/doi/10.14814/phy2.14726 
2. WESTERN BLOT:
-  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7467868/ 
-  https://www.proteinsimple.com/advanced-western-blotting-
 applications-for-sars-cov-2-research.html#development
-  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC371214/
3.  Zahteva za znanstveno analizo uspešnosti cepiv, ki bo neizpodbitno 
 pokazala povečano stopnjo obolenj in smrtnosti v cepljenih skupinah 
 prebivalstva: https://www.dnevnik.si/1042956964
4.  Izjava dr. Logar, da so cepiva varna in učinkovita: 
 https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/prihaja-novi-
 katastrofalni-val-logarjeva-priznava-da-jih-skrbi/?utm_medium=
 Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2KyRqQ7RK1
 PeMyinRMfmI3iI5xfWxV42EeGLZVWn3MsbxqYRu5v6iJCE#Ech
 obox=1624116862
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5.  VIDEO (S. Šorli) NA TEMO: 
 https://www.bitchute.com/video/yKrkqCzbr3Rp/

K temu dodam, v vlogi ‘‘hudičevega advokata’’:

Cepljenje se je v domovih (DSO-jih; ne puščam ob strani dejstvo, da se je 
tam zgodil zločin in da se zločin v DSO-jih nadaljuje – zaradi sprevrženo 
brezbrižnega ignoriranja problema zraka!! Kar bo vlada brezbrižno in 
zločinsko ignorirala še naprej, kot je to pojasnila v novem enakem odgo-
voru na ponovljeni apel, naj nekaj ukrene – na kar smo Mitja Vilar, prof. 
dr. Dušan Keber in jaz tedensko, tudi dnevno opozarjali od aprila 2020, 
do danes, zgodilo pa se ni nič in naredilo se ni ničesar!) začelo 28.12.2020. 
Glede na časovni zamik do polnega delovanja je učinek cepljenja na umr-
ljivost mogoče vrednotiti šele po januarju 2021, torej s številkami od feb-
ruarja 2021 dalje? Drži?

Številke so, so natančne, odražajo dejstva, resnico in tako, resnicoljubno, 
bodo tudi predstavljene javnosti? Dobro. Res dobro – če bo tako.

Še nekaj virov na temo:

1. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.06.20.448993v1
2. https://www.nature.com/articles/s41422-021-00495-9
3. https://www.nature.com/articles/s41593-020-00771-8
4. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096999612030406X
5. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.29.424619v1
6. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.04.409144v1
7. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.11.425914v1
8. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.10.12.335083v1
9. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.07.414706v1
10. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.09.30.317818v1
11. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.07.17.209288v3
12. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.02.072439v1
13. salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-
 additional-key-role-in-illness/
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Je to pomembno, ne samo zanimivo? Zakaj bi se s tem ukvarjali? 
Naj velja, da ne vem.

5. RTV Slovenija

Ena večjih ironij »izjemnega družbenega stanja« v Sloveniji (op.: uradno 
niso bile razglašene »izredne razmere«, je pa bila uradno uveljavljena – 
protiustavna – določba 39. člena ZNB, ob tem, da pa 37.a člen Zakona o 
obrambi govori o »izjemnem stanju« - kot stanju med »normalnim« stan-
jem in »uradnim izrednim« stanjem) je RTV Slovenija. Postala je shizof-
rena institucija. Zelo shizofrena. Ker je postala, kar je postala in ker deluje, 
kot deluje (mislim na informativni program), se za tisto, kar je na njej še 
vredno pozornosti, zdi, da je tja zašlo po pomoti. Nastajajo tragikomične 
okoliščine: v smislu, kot bi človek v ekran kričal »Donald je lažniva svinja«, 
oblečen pa bi bil v T-shirt »Volite Donalda!« – in bi bil ton izklopljen.

Dokumentarec, RTV SLO, naslov: Zelena laž 
(zahvaljujem se gospodu, ki me je nanj opozoril na FCB). 
Povezava: https://www.rtvslo.si/tv/spored/tvs2/2021-06-19

Kratek povzetek filma:
Današnji koncerni imajo toliko moči, kot so jo nekoč imeli absolutistični 
cesarji in kralji. Vlade in ustanove pa niso nič druga kot podaljšana roka 
industrije. Moramo se znebiti ‘sladkorne pene’ potrošništva in priznati, da je 
sistem ubijalski. Uničuje naravo, osnovo za naše preživetje. Trenutni sistem 
se ne meni za človeka. Globalisti se oklepajo dobička in najemajo pretepače. 
Koruptivni politiki pa skrbijo za to, da se vojaška policija bori na napačni st-
rani – politika, vojska, policija, sodni sistem… ne delajo za ljudi, za naravo. 
V lovu za dobičkom uničujejo naravo in zatirajo ljudi po vsem svetu. Glo-
balisti (današnji ‘veleposestniki’) vsak dan grozijo staroselcem (ljudem po 
celem svetu) in jih pobijajo. Pa farmacija, kakšna je njena vloga? Sovražijo 
nas že samo zato, ker vztrajamo pri svojih pravicah – do osnovnih dobrin, 
zdravja, življenja… .
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Sklepni apel:

“Ne zdi se mi več nemogoče poiskati nove družbene in gospodarske struk-
ture, za katere sta človek in narava na prvem mestu.. Treba je uvesti 
boljši sistem. Sistem obvladuje ljudi. Tega ne smemo dopustiti. Ljudje 
moramo obvladati sistem.«

Zmota? Je to pomembno? Zakaj bi se s tem ukvarjali? Se smemo s tem 
ukvarjati, sploh? Četudi smo pravniki? Zakaj bi se ukvarjali z vprašanje, 
zakaj bi se s tem ukvarjali? Pomembno je, da gremo čim bolj neovirano 
na morje, koncert in v restavracijo, drži? In da na vaše otroke ne kažejo 
s prstom? To zadnje je zelo pomembno! Odločilno! A kako bodo starši 
v tem nezavidljivem, težkem položaju to zagotovili otrokom? Cepili jih 
bodo. Za vse, za kar bo rekla oblast. Tako? Dobro. Kdo je oblast? Kakšna 
je? Kje je? Kaj jo zanima? Kdo je ne zanima?

Odgovora nimam. Imam ga. A ga nimam. Seveda ga imam. 
A zakaj bi se s tem ukvarjali? Naj velja, da ne vem.

6. Samo pretvarjajo se, da ne razumejo – to trdim

Ali dnevna politika razume, ali ima voljo (ne le sposobnost, ali ne predvsem 
sposobnost-kompetenco) razumeti, da se v takih družbenih okoliščinah 
in ob takih dejstvih, kontekstih, nejasnostih, sivih poljih, dvoumnostih, 
razkritih manipulacijah, zavajanjih in lažeh, v poplavi informacij in pri 
toliko tako zelo razlikujočih še informacijah …, da se TAKO, kot se to 
počne od aprila 2020, NE UPRAVLJA DRŽAVE, da se TAKO NE RAVNA 
Z LJUDMI, da se TAKO NE OBLIKUJE IN NE URESNIČUJE POLITIKE 
in PRAVNIH POLITIK, VSEH POLITIK, PREDVSEM PA ZDRAVS-
TVENE POLITIKE – KOT SE TO POČNE V SLOVENIJI?! Ne samo v 
Sloveniji, a predvsem v Sloveniji?!

Kako toliko ljudi, institucij in ustanov ne razume, ali pa ne želi razumeti, 
da enostransko obveščanje, pretiravanje, izpuščanje pomembnosti, his-
terija strašenja, etiketiranje iskalcev, spraševalcev, kritikov in dvomljivcev 
nikomur ne koristi? Razen tistim, ki jim to koristi. Komu to koristi?
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Kdo občuti težavo in breme ob dejstvu, da nam enostavno ni dano in 
dovoljeno ZARES VEDETI in ZARES RAZUMETI? Predvsem pa se pri 
tako pomembnih vprašanjih, kot so vprašanja zdravja, ODLOČITI tako, 
kot je ZARES PRAV IN NAJBOLJŠE – ZA VSE? Za slehernega VSE? Kako 
ljudje, ki se vedejo, kot bi se imeli za bogove, ne želijo razumeti, predvsem 
pa ne želijo pokazati, da želijo razumeti, da se človek počuti odgovornega 
najprej za druge, šele potem zase? Da se starši čutijo odgovorne za otroke 
in da se slednji čutijo odgovorne za starše? Da se zaupanje ne gradi z us-
trahovanjem, kaznovanjem, žaljenjem, poniževanjem, stigmatiziranjem, 
diskreditiranjem, diskriminiranjem in socialnim izoliranjem? Da to zares 
nikomur ne koristi! Razen tistim, ki jim to koristi! Komu to koristi?

Zakaj toliko ljudi ne zmore razumeti, da vprašanje zdravja in zdravstva, 
končno življenja in smrti, ni vprašanje navijaštva in simpatizerstva, am-
pak OMOGOČANJA OPOLNOMOČENOSTI ZA DOBRE IN PRAVE 
ODLOČITVE? Da brez tega ni obče koristi! Razen za tiste, ki jim odsot-
nost tega koristi. Komu to koristi?

Kako lahko ob cepljenju, (podarjam:) takem in v takih okoliščinah, toliko 
ljudi govori o SOLIDARNOSTI? In etiki – cepljenih? Kako lahko ljudem, 
ki jih ZANIMA, ZA KAJ GRE, pri tem pa jih ne zanima prav nič drugega, 
razen to, za kaj zares gre, pravijo »teoretiki zarote«? 

Zakaj je toliko zdravnikov in zdravnic »organsko alergičnih« na vsakogar, 
ki si drzne tako ali drugače poseči v njihovo znanost-stroko-poklic? Pa 
četudi samo z dvomom in z vprašanji?

Kako si lahko toliko funkcionarjev in toliko odločevalcev ali soodločevalcev, 
toliko sodelujočih z oblastjo, dovoli, da se jih tolikokrat dobi na laži ali na 
pol-resnici? Kako lahko v takih družbenih razmerah en politični funkcio-
nar tako deplasirano klovnjači, drugi žali minimalne standarde spodob-
nosti, omike in človeškega intelekta, tretji pa dnevno kaže, kako zelo se 
dolgočasi? In potem gredo vsi na morje?

Zakaj se nam, ljudem, ne dovoli, da bi vse to, kar je in kar še bo, odlično 
razumeli? Pomirjeno razumeli? S tem pa sprejeli? Kje je problem? Kdo je 
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problem? Kaj je problem? Komu to koristi?

Kako je lahko nekaj dejansko obvezno, pa za to nihče pravno ne prevzema 
odgovornosti? Kako so lahko zdravniki leta 2020 predlagali politikom, da 
se jih izloči iz kroga ljudi, ki naj se zaradi poklica in zaposlitve cepijo za 
bolezen Covid? Kaj to sporoča javnosti?

Kako se lahko hiti s cepljenjem otrok, če toliko zdravnikov glasno reče, 
da je to popolna neumnost, ki je prej škodljiva, kot koristna? Zakaj so ti 
zdravniki tiho pred javnostjo? Zakaj se s tem ne ukvarjajo – javno? Kako 
lahko organizacija WHO objavi poziv, naj se s cepljenjem otrok še počaka, 
potem pa dan po tem, ko več ljudi na pristojne posameznike, skupine in 
ustanove naslovi vprašanje, zakaj se njihovi pozivi k takojšnjemu cepljen-
ju otrok razlikujejo od stavka v objavi WHO, naj se s cepljenjem otrok 
počaka, ta stavek izbriše iz objave? Kaj naj si javnost ob tem in o tem 
misli? Zakaj je »konspirativno« postaviti to vprašanje?

Kako lahko toliko zdravnikov misli in reče, da je dvomiti, kadar so dobri ra-
zlogi za dvom, ne le enako »nezaupanju«, ampak »ščuvanju« proti medici-
ni? Kako nemisleče, kako nestrokovno, kakšna intelektualna preproščina, 
kako ogromen razlog za dvom in nezaupanje! Pa da je izražanje nezau-
panja in dvoma enako konspirativnemu delovanju? Pa kaj je tem ljudem? 
Kako lahko toliko ljudi še vedno misli, da je težje odločati, kot pa podreja-
ti se odločitvam, če za sprejete odločitve, ki so zavezujoče pod prisilo, ni 
treba – po zakonu – prevzeti osebne odgovornosti, osebna odločitev o 
zavračanju nemisleče, gole podreditvi oblastnim odločitvam in z oblastjo 
sodelujoči stroki pa prinaša osebno odgovornost za odločitev? 

Kako ljudje lahko dovolijo delitev ljudi na cepljene, solidarne in etične ter 
na necepljene in zato neodgovorno nesolidarne in neetične? 

Kako se lahko toliko informacij o toliko tako zelo pomembnih vprašanjih 
tako zelo razlikuje? Predvsem pa, kako se lahko toliko časa glede toliko in 
tako pomembnih vprašanj odklanja in preprečuje kakršno koli soočenje – 
pred javnostjo in za dobrobit prebivalstva? 
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Kako lahko toliko ljudi misli, da je pravo nekaj, o čemer ne le »sme« in 
»lahko«, ampak celo »mora« vsak nekaj »meniti« in povedati svoje mnen-
je, ob tem, da vsako mnenje enako šteje in ima vsak »jaz« tudi vselej enako 
»prav«, ker tu bojda ni prostora za poznavalce in strokovnjake, še manj 
za znanost, vse ostalo pa naj bo monopol poznavalcev in strokovnjakov, 
kamor naj pravniki in pravnice ne molijo svojih nosov in jezikov – sodijo 
naj le svoje čevlje, posebej pri medicini in naravoslovju?

Komu to koristi?

Ne verjamem, niti malo ne verjamem, da toliko ljudi vsega tega tako ne 
razume. Trdim, da se pretvarjajo, da ne razumejo.

Ali jim to koristi? Komu to koristi?

7.Razno

‘Zanimive’ aktualne povezave:

•	 https://www.weforum.org/platforms/covid-action-platform	
•	 https://intelligence.weforum.org/	
•	 https://www.weforum.org/great-reset
•	 https://greatreset.com/

Poskus razvoja nove platforme:

- https://www.mp-22.com/

Prejel sem e-pismo. Univerza v Ljubljani, marec 2020, odločitev za pripra-
vo na morebitni izbruh epidemije. Članek z dne 22. 4. 2020, avtor prof. 
dr. Janez Tomažič, dr. med., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska 
stanja, UKC Ljubljana in MF ULJ: https://www.mf.uni-lj.si/application/
files/3815/8714/7642/Covid-19_Tomazic_J_1.pdf
Prebral sem članek. Ukrepi so bili za državljane drugačni, bili so nekaj dru-
gega, bili so daleč od tega, kar je zapisano v članku.
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Ali je to pomembno? Zakaj bi se s tem ukvarjali? Naj velja, da vem, zakaj.  
Drugo e-pismo. S predlogi za branje. Med njimi tudi knjiga: Generation 
maske, avtor prof. dr. Stefan W. Hockertz, nemški imunolog, toksikologa z 
Univerze v Hamburgu: https://www.generation-maske.com/ . Pa knjiga Co-
rona, False Alarm? Facts and Figures, avtorjev Karina Reiss, Ph.D.,Sucharit 
Bhakdi, MD:  https://www.amazon.com/Corona-False-Alarm-Facts-Figures/
dp/1645020576 . Pa presunljiva knjiga Empire of Pain: The Secret History of 
the Sackler Dynasty, avtorja Patrick Radden Keefe: https://www.amazon.com/
Empire-Pain-History-Sackler-Dynasty-ebook/dp/B08ND91K6G/ref=sr_1_
1?dchild=1&keywords=empire+of+pain&qid=1623857614&sr=8-1 .

Zakaj bi se s tem ukvarjali? Naj velja, da vem, zakaj.
Cepivo Pfizer je na Novi Zelandiji dobilo pravni epilog: https://www.world-
lifeo.com/news/pfizer-biontech-illegale-perch-sperimentale-sentenza-dell-
alta-corte-della-nuova-zelanda . Je to pomembno? Bi se s tem ukvarjali? 

Prepričan sem, da je pomembno in da se je s tem treba ukvarjati.

Grozljive posledice cepljenja, tudi za nosečnice: https://www.worldlifeo.
com/news/vaccini-covid-19-rapporto-urgente-della-dottoressa-tess-law-
rie-elevato-numero-di-decessi-e-reazioni-avverse. Ena od vse več objav 
na to temo. To je pomembno. S tem se je treba ukvarjati. 

Pa izjave zdravnikov…:https://www.facebook.com/watch/?v=976968333120687

Gremo zdaj… Greste na morje? Bo tam kak koncert? Restavracije bodo… 
Super, fino bo. Je res? Oprostite, ni res. Zame ni tako. Seveda bi se lahko 
odločil, da bo tudi zame tako. A se nisem odločil, da bo zame tako. Če ste 
se vi odločili, da bo za vsa tako, tudi prav, naj bo za vas tako.

Dejstvo, da se zdravnikom, ki svarijo in opozarjajo, ki so kritični, kritično 
odgovorni, ne le nagaja, ampak se jim grozi – je to, kar je – dejstvo. Zaradi 
groženj zdravnikom, da bodo kaznovani, če prijavijo »nedokazano« smrt 
»zaradi« cepiv, se mesečno relativno število prijav smrti v sistemu VAERS 
v ZDA zmanjšuje. To je dejstvo. Če bo tako naneslo, pa močno in zares 
upam, da bo, se bo to DOKAZOVALO na sodiščih.
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Znanstvenik je izračunal korekcijo VAERS podatkov za šest mesecev 
in dobil 5x večjo umrljivost, oziroma 21 mrtvih na 100.000 cepljenih. 
V skladu z VAERS korekcijo bi zaradi Covid cepiv v Sloveniji morali 
zabeležiti v šestih mesecih 161 umrlih ljudi.

To je pomembno. S tem se je treba ukvarjati. Zakaj? 

Ker je to POMEMBNO.

Po Harvadski študiji, ob kateri znanstvenik pove, da se v uradno evidenco pri-
javlja le 1% dejansko umrlih zaradi zdravil, pa bi v Sloveniji po šestih mesecih 
cepljenja izmed 700.000 cepljenih morali zabeležiti 4x7x100, oziroma 2800 um-
rlih, kar bi se moralo odraziti v presežnih mesečnih umrljivostih v letu 2021.

To je pomembno. S tem se je treba ukvarjati.

Novinar je v italijanskem časniku La Veritá razkril, da je uradno število 
stranskih učinkov po cepljenju za bolezen Covid v Italiji namerno in 
premišljeno podcenjeno tudi do 1.000 - krat. To je pomembno. 

S tem se je treba ukvarjati.

Slovenski programer je izdelal analizo uradnih podatkov NIJZ o umrljiv-
osti na dan 16.3.2021. V priponki je poslal vse PDF dokumente in original 
Excel datoteke, kjer so vsi ti podatki zbrani na več listih v enem dokumen-
tu. Opozoril je, da gre upoštevati še placebo skupine in dodati faktorje, 
glede na dejstvo, da je pred nami še 5/6 časa tretje faze preizkušanj cepiv in 
bo treba preračunati nove odstotke, upoštevajoč vse vnose. Ker je razlika 
med podatki, ki jih lahko izračunamo iz tabele tedenskega poročila NIJZ 
in podatki, ki jih z malo iskanja prav tako najdemo na isti strani v sliki z 
grafom (vendar večina žal nima časa tega početi, mnogi tudi ne znanja), 
tako drastična, se lahko upravičeno vprašamo: ALI GRE ZA NAČRTNO 
ZAVAJANJE JAVNOSTI? Podatki v vseh tabelah poročila navajajo število 
prijav in skupno število porabljenih odmerkov za posamezne proizvajalce 
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cepiv za bolezen Covid. Za pravilen izračun verjetnosti za stranski učinek 
po cepljenju je treba vzeti število cepljenih z vsemi predpisanimi odmerki 
in vse prijavljene stranske učinke: ker se število stranskih učinkov poveča 
po prejemu drugega odmerka in ker nas zanima verjetnost stranskega 
učinka, ne pa prijava stranskega učinka kot taka.

Ob upoštevanju teh številk je avtor prišel do naslednjih izračunov:
PFIZER: En neželen učinek na manj kot 48 cepljenih z obema odmerkoma;
MODERNA: En neželen učinek na 36 cepljenih z obema odmerkoma: 
ASTRAZENECA: En neželen učinek na manj kot 14 cepljenih z obema odmerkoma;
JANSSEN: En neželen učinek na manj kot 64 cepljenih z enim odmerkom.
Dodal je besedilo iz navodil za AstraZeneco, stran 6, nad tabelo: Doku-
ment lahko preverimo na linku EMA:   https://www.ema.europa.eu/en/
documents/product-information/covid-19-vaccine-astrazeneca-prod-
uct-information-approved-chmp-29-january-2021-pending-endorse-
ment_en.pdf.

Ob tem je opozoril: »Tukaj se sklicujejo na pogostost posameznega 
učinka. Zanima pa me, če kdo ve, ali je definicija pogostosti posamezne-
ga učinka veljavna tudi za zgornje številke? Če je temu tako je naša 
“strokovna skupina” - koronski guruji, verjetno v težavah.«

Tabulated list of adverse reactions Adverse drug reactions (ADRs) are or-
ganised by MedDRA System Organ Class (SOC). Frequencies of occur-
rence of adverse reactions are defined as: very common (≥1/10); common 
(≥1/100 to <1/10); uncommon (≥1/1,000 to <1/100); rare (≥1/10,000 to 
<1/1000); very rare (<1/10,000) and not known (cannot be estimated 
from available data); within each SOC, preferred terms are arranged by 
decreasing frequency and then by decreasing seriousness.

In še: »Število vseh prijavljenih stranskih učinkov v Sloveniji predstavlja  
manj kot 5 % zabeleženih prijav v bazi EMA! Zato se naši koronski guruji 
v izjavah vedno sklicujejo na podatke agencije EMA. Predvidevam, da tudi 
to ni naključje, ampak gre za sledenje navodilom Big Pharma. Spodaj je na-
zorno prikazano, koliko podatkov iz Slovenije manjka v bazi EMA.«
To je pomembno. S tem se je treba ukvarjati.
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Prejel sem novo e-pismo. V njem pošiljateljica piše:

Spoštovani dr. Teršek,
vašega bloga (21.junij) še nisem predelala; marsikaj poznam, a vi ste navedli res 
enormno količino podatkov. Včeraj sem prejela od kolegice, ki je strokovnjak na 
področju tržnih raziskav farmacevtike, informacije, ki kažejo na nadaljevanje 
cepilne strategije (norije). Kolegica je v pokoju (tako kot jaz) in je to naredila iz 
zanimanja. Prosila sem jo, če lahko prepošljem te podatke in mi je prijazno do-
volila. Včeraj sem jih poslala dr. M. Figlju, danes pa jih pošiljam še vam.
Hvala za vaš trud (pravkar sem prebrala knjigo Zapisi ustavnika v karan-
teni), a borba posameznika za dobrobit ljudstva je težka stvar. Dokler ne  bo 
izobraževanje (od otroštva naprej)  temeljilo na dojemanju etike, se bodo 
ljudje v glavnem odločali le na osnovi, ali “lahko gredo na morje.”
Lep pozdrav.
N.

Preposlano od kolegice:
Draga N., 
Žal je za časa našega življenja težko pričakovati kakršenkoli obrat in ta info 
je eklatanten primer. Namreč, nosilec študije je The National Institute of 
Health, institucija, ki ima za svoj moto cit. 
»Turning Discovery Into Health,« še več, cit. »The Goal of NIH research is 
to acquire new knowledge to help prevent, detect, diagnose and treat disease 
and disability, from the rarest genetic disorder to the common cold.«
Cit. »NIH at the Glance: A part of the U.S. Department of Health and Hu-
man Services. NIH is the largest biomedical research agency in the world.«

Kakorkoli, poslano so javno dostopne informacije, ki jih seveda lahko 
posreduješ brez navajanja avtorstva.

»... da ne bi kdo slučajno mislil, da bo zgodba z dosego ustrezne stopnje pre-
cepljenosti zaključena. 
Moderna se intenzivno pripravlja na širjenje proizvodnje cepiva Covid po 
vseh celinah. V Evropi vzpostavlja Lonza kot CDMO za Moderno poleg 
glavnega obrata v Vistu v Švici tudi proizvodnjo v Galeen na Nizozemskem, 
s kapaciteto 300 mio odmerkov, EMA pa je za Moderno pravkar odobrila 
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proizvodni obrat, ki ga upravlja CDMO Recipharm v Monts v Franciji.  
Edini problem, ki so ga imeli pri načrtovanju teh proizvodnih razširitev, 
je bila velikost poživitvenega odmerka z opcijo polovičnega poživitvenega 
odmerka 50 mcg ali enakega prvima dvema odmerkoma 100 mcg.  Te dileme 
sedaj ni več. Poživitveni odmerek bo 100 mcg. Pa ne samo to. Moderna je 
pravkar začela s kliničnimi testiranji poživitvenega odmerka, vir:https://
www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-clinical-trial-evaluating-
mixed-covid-19-vaccine-schedules-begins

To je klinično testiranje št. NCT04889209, prijavljeno v bazo:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04889209
 
Vendar to ni samo klinično testiranje na prejemnikih, ki so bili cepljeni z 
dvema odmerkoma cepiva mRNA-1273 Moderne.
Testiranje na prostovoljcih poteka v več sklopih, v katerih bodo s poživitvenimi 
odmerki cepili prostovoljce, ki so bili predhodno cepljeni

-  z dvema odmerkoma cepiva mRNA-1273 Moderna, vsak odmerek 100 mcg,
-    z dvema odmerkoma cepiva mRNA-BNT162b2 Pfizer, vsak odmerek 30 mcg in
-   enim odmerkom cepiva Ad26.COV2.S J&J, odmerek 5x10^10 vp. 

Torej gre za koncept marketinškega pristopa, temelječega na kliničnem 
dokazu, da je možno križno cepljenje.

S tem je človeštvo napravilo še en bistveni korak dalje. S cepivi, ki sploh še 
nimajo dovoljenj za promet (mimogrede, nobenih informacij, kdaj bomo, 
če sploh, dočakali podelitev dovoljenj za promet) bomo križno cepili. To je 
seveda možno glede na osnovni koncept nikakršne odgovornosti proizvajal-
cev za cepiva, kar pa po mojem mnenju ne bi smelo veljati za regulatorne 
organe. 
Lp«

To je pomembno! S tem se je treba ukvarjati!
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NAPAD, OBRAČUN, AD PERSONAM, STIGMATIZACIJA, DISKRED-
ITACIJA, IZLOČITEV, IZOLACIJA, LINČ? Zdi se tako.

Povezava: https://www.dnevnik.si/.../resnica-o-cepivu-raztopljena-v...
Članek, Dnevnik: “Resnica o cepivu, raztopljena v urinu.”
“Družinska zdravnica iz Zdravstvenega doma Domžale je na spletu ob-
javila izsledke “strokovne” analize, ki vzbuja dvom o varnosti cepiva proti 
covidu-19. Direktorica zdravstvenega doma je njeno početje označila kot 
nesprejemljivo. Pričakuje ukrepanje zdravniške zbornice.«

Slabšalno »početje.« Res? Ne preliminarna raziskava, z namenom, da se 
zavaruje zdravje ljudi, ki se cepijo? Cepiva so zelo, trenutno nemara »na-
jbolj občutljiva tema«: ali to ne kliče po posebni, dodatni previdnosti? In 
strpnosti? Sodelovanju, soočanju in izmenjavi - stališč, tudi, a predvsem 
ugotovitev, dognanj, empiričnih dognanj, dejstev, dokazov? Branju znan-
stvene literature in preverjanju, dnevnem? 

Če so, npr., v cepivih težke kovine, tudi uran, mar ni to pomembno in 
zaskrbljujoče?

Kaj ne bi bila - namesto napada ad personam in linča - na mestu poglo-
bljena študija? Npr. na Kemijskem inštitutu ali Inštitutu Jožef Štefan? 

Če se ugotovi, zanesljivo, da preliminarna raziskava drži - (retorično) kaj 
potem?

Če se ugotovi, zanesljivo, da so rezultati lažni - klic na odgovornost. 
Linč, preden se zadeva znanstveno razišče - etično?
Na zahtevo Srečka Šorlija, da se po pol leta naredi znanstvena študija 
o učinkovitosti cepiv, se Zdravniška zbornica ne odziva https://www.
dnevnik.si/1042956964.

Cepiti ljudi, tudi otroke in nosečnice, ne da bi ves čas, sprotno preverjali 
učinkovitost in varnost cepiv - kaj je to?

Smemo spraševati? Smemo terjati odgovore? Smemo dvomiti? 
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Imamo za to razloge?

Podatki SURS, ki so mi jih poslali kolegi, naj bi pokazali, da je povprečna 
smrtnost v Sloveniji v prvih štirih mesecih leta 2021 za 9,44% večja, kot 
je bila povprečna umrljivost v prvih štirih mesecih v letih 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 in 2020. Pravijo mi: odkar cepimo ljudi za covid, imamo 
povečano smrtnost. Mar ne bi ZZS raje naročila podrobni pregled vseb-
nosti cepiv in opravila empirično analizo količine spike proteinov...? 
In zagotovila empirične ugotovitve, koliko so spike proteini resnično ne-
varni za zdravje ljudi?

Znanstvena literatura nevarnost spike proteinov potrjuje? Ima ZZS drugo 
literaturo? Katero?
Znanstvenike v tujini to zelo skrbi. Pri nas?

Tu ni prostora za osebna mnenja in stališča, iti mora za znanost, za 
empirično znanost! Za dejstva!

8. Epilog – z vljudnim povabilom

Prebral sem še en članek o PCR testih: “qPCR is not PCR Just as 
a Straightjacket is not a Jacket-the Truth Revealed by SARS-CoV-2 
False-Positive Test Results. “ Povezava: https://researchinfotext.com/
article-details/qPCR-is-not-PCR-Just-as-a-Straightjacket-is-not-a-
Jacket-the-Truth-Revealed-by-SARS-CoV-2-False-Positive-Test-Re-
sults?fbclid=IwAR2W5OPpipwqh-43KYUpwaJY2Mc2oOxRIe8tYwbt-
nWllAByc90v90L4vvJQ . Prebral sem gap red tremi dnevi. Danes ga na 
povezavi ne opazim več. Je to pomembno? Prepričan sem, da je.

Nemški TV program RTL je objavil pogovor na temo qPCR testov in ce-
pljenja. Med drugim sporoča, da se 58% AMERIŠKIH ZDRAVNIKOV 
NI ŽELELO CEPITI. Pa tudi, da “qPCR test lahko zazna sled virusa, ne 
pove pa, koliko je virusa... Osredotočiti se je treba na SIMPTOME, ne na 
pozitivni ali negativni rezultat testa...” Itd, itd.
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Povezave:
https://www.facebook.com/tjasa.vuzem/videos/4205573426156061
https://aapsonline.org/majority-of-physicians-decline.../

Zgodil se je PROTEST PRED NEMŠKIM ZVEZNIM USTAVNIM 
SODIŠČEM (KARLSRUHE). Povezava: https://www.facebook.com/
groups/202215498310545/permalink/209777664220995/

Opozorjen sem bil na DR. ASTRID STUCKELBERGER. Biografija in 
pričanje:
https://www.astridstuckelberger.com/bio/
https://www.astridstuckelberger.com/
https://dokumentarac.hr/.../video-astrid-stuckelberger.../

Opozorjen sem bil na dokument Scenarios for the Future of Technology 
and International Development. Prosto dostopen na povezavi: https://
fdocuments.in/reader/full/scenarios-for-the-future-of-technology-and-
international-development?fbclid=IwAR3l3DoRQiYSbt5SlPvPPSfJ7sjv
wYtxNiHmsd-peXZbDUwTaHvMXb_XT2U Komu pripada? Fundaciji 
Rockafeller. Maj 2021. Str. 18 in dalje je posebej zanimivo…

To je pomembno. S tem se je treba ukvarjati. Tudi z dopisno sejo 
Vlade RS, “Vlada določila izvajanje strategije cepljenja proti COV-
ID-19 in sprejela ukrepe za pospešitev cepljenja”, na povezavi: https://
www.gov.si/novice/2021-06-21-227-dopisna-seja-vlade-republike-sloveni-
je/?fbclid=IwAR2w8qPcTGFWwm-_bBPui__tWfyjGQEHjnDC6n-
V6HUf7bs-wMIRaAWb6hZY 
Redno sledim objavam na The Defender. Na primer: https://children-
shealthdefense.org/defender/david-mallozzi-myocarditis-pfizer-vaccine-
hospital-not-reporting-vaers/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastCon
tent&eId=18d376a3-74a3-4bb1-8b58-1590fe919e48 

To je pomembno. S tem se je treba ukvarjati.

In ker gre za  z e l o pomembno zadevo in ker sem pač “pravnik”, moram 
javnost obvestiti tudi o tem-poudarjeno. Dr. Mateja Logar je NEKDO. Je 
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vodja strokovne posvetovalne skupine Vlade RS, predstavnica vse sloven-
ske zdravniške stroke in medicinske znanosti ter vir informacij, strokovnih 
in znanstvenih pojasnil, svaril, napotitev, strahov, predlogov, sugestij... 
slovenske javnosti. Ne dvomi, da intenzivno in zavzeto opravlja svoje 
delo, že mesece, vse dneve, najbrž tudi del noči, s tem pa prevzema breme 
privilegija in odgovornosti za zdravstveno politiko v času bolezni covid 
in v izjemnem (na pa izrednem) družbenem stanju epidemije-pandemije 
(še vedno se stroka ne more odločiti, kot se zdi, za katero od obeh gre). V 
odgovoru državljanki je zapisala: “Ne test slino ne izpolnjuje kriterijev za 
sistem pct.” V odgovoru je še zapisala: “Ne slina ni zanesljiva, zato se je ne 
uporablja v resne namene, razlicni laboratoriji pa pac sluzijo na ta nacin.”

Zapisala je, da test s slino NI MEDICINSKO RESEN in da RAZLIČNI 
LABORATORIJI (PAČ SAMO) SLUŽIJO NA TA NAČIN. Z drugimi 
besedami - varajo, slepijo ljudi, jih zavajajo, vzbujajo lažni občutek o us-
treznosti testov s slino in jim neupravičeno jemljejo denar.

To prepričanje dr. Logarjeve je treba soočiti - najprej z NIJZ, z MZ in 
s Kemijskim inštitutom v Ljubljani, pa z zbornico (ZZS) in drugimi 
zdravniki - ki menijo drugače, če menijo drugače.

Po njeni izjavi je zatorej verodostojen samo test s paličico, ki prodre v 
nosno votlino. (To je tisti test, za katerega je proizvajalec najprej zapisal, 
da “ni namenjen diagnostičnim postopkom,” potem pa, da “ni testiran za 
diagnostične postopke.”) Zato je treba dr. Logarjevo nemudoma pozvati, 
da o tem obvesti celotno javnost. 

Treba ji je tudi predlagati vložitev kazenske ovadbe zoper izvajalce tes-
tov s slino. Verjetno tudi začetek postopka za odvzem licence vsem, ki 
to počnejo. Verjetno je treba ukrepati tudi proti NIJZ. Morda tudi proti 
Kemijskemu inštitutu v Ljubljani. Državljani in državljanke morajo nemu-
doma obiskati odvetnika in vložiti kazensko ovadbo in civilno tožbo proti 
izvajalcem testov s slino. Prodajo teh testov je treba nemudoma zaustaviti, 
izvajanje testov pa prepovedati.
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V nasprotnem primeru, če njena izjava ni odraz medicinske resnice, pa je 
treba izvajalce testiranj s slino nemudoma pozvati, da zoper dr. Logarjevo 
vložijo kazensko ovadbo in odškodninsko tožbo: zaradi kaznivega dejanja 
razžalitve, žaljive obdolžitve in posega v čast, ugled in dobro ime.

Če je tako, najbrž ni, a če je tako, morda, slučajno, je treba razmisliti tudi o 
morebitni uvedbi disciplinskega postopka zoper dr. Logarjevo, pred ZZS.

To so preresne zadeve, preresna in prepomembna vprašanja, da bi jih kar 
tako pustili obviseti v prostoru in času.

To je pomembno. S tem se je treba ukvarjati.
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KORONSKA KRIZA

POD DROBNOGLEDOM
EMPIRIČNE ZNANOSTI 

Zdravstvena preventiva je tabu, kadar govorimo o rakavih obolenjih in ne le-teh. Kar 
naenkrat nas hočejo prepričati, da se bojijo za naše zdravje in da so vsi ukrepi, sprejeti v tej 
koronski krizi, v naše dobro. Lani marca so ljudem po celem svetu začeli jemati svobodo 
in dostop do svežega zraka, medtem pa so nam ponujali strah z veliko žlico. Koliko se nas 
je vprašalo zakaj? Nekateri smo šli do konca in smo končno uvideli, kdo nam kroji našo 
realnost. Tale koronska kriza je nujno potrebna, da se ljudje končno zavemo svoje moči.    
Dr. Jerneja Tomšič, PhD

Medicina je že dolgo časa zgolj industrija, industrija, ki ima 2-x višjo profitno stopnjo od 
vojaške ali naftne industrije. Dogajanje ob kovidu je samo en obraz te industrije. Je samo 
en obraz iatrogene medicine. To je predvsem odvečna, nepotrebna medicina. Za srčno-
žilnimi boleznimi in rakom je tretji največji ubijalec ljudi. Kovid utegne postaviti iatrog-
eno medicino na drugo ali celo prvo mesto, kajti prinaša ji ogromne dobičke. Odškodnine, 
ki jo mora plačevati zaradi nezaželenih, mnogokrat usodnih pojavov jemljejo kot stroške 
poslovanja. Za razumevanje kovida se je treba najprej seznaniti s to, črno platjo medicine. 
Potem vam bo vse takoj jasno.    Dr. Tomaž Makovec, mag. farm., PhD

Na tej točki je vse, kar si želim, možnost razprave vseh znanstvenikov in strokovnjakov, 
kar v trenutnem ozračju ni mogoče. Trenutno je prepovedano izražati svoje znanstveno ali 
strokovno mnenje, razen, če podpiraš zapovedano narativo. Kljub temu, da so marsikateri 
podatki dostopni vsem, je praktično o vsem hkrati prepovedano razpravljati. Prepoved 
razprave pa je smrt za napredek, znanost in svobodno družbo.    Dr. Žiga Zebec, PhD

Čredna imunost proti koronskim virusom se dosega po naravni poti s pridobivanjem 
naravne imunosti. Da jo bomo dosegli le z množičnim cepljenjem, je laž in prevara, ki jo 
širi WHO. Virus kovid19 je v zadnjem letu mutiral le za okoli 0,3%. Torej, 99,7% genske 
strukture virusa kovid19 je pri vseh sevih iste. Če se okužite z enim od sevov, boste razvili 
naravno imunost za vse ostale. Koronska cepiva so že in bodo še naredila veliko več škode 
kot koristi. Znanstvena analiza učinkovitost cepiv na velikih številkah, o kateri uradna 
medicina noče slišati, kjer primerjamo cepljene in necepljene skupine prebivalstva, bo to 
neizpodbitno dokazala. Podatki SURS kažejo, da je smrtnost v prvih štirih mesecih leta 
2021 večja za 9,44% glede na povprečno smrtnost prvih štirih mesecev v zadnjih šestih 
letih. Uradna medicina te zaskrbljujoče podatke ignorira.   Srečko Šorli, fizik 

Javnost ima pravico spraševati in vedeti, oblast in stroka imata dolžnost 
odgovarjati, pojasnjevati in omogočiti védenje.   Dr. Andraž Teršek, ustavnik
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