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POVZETEK ČLANKA
POŠKODBE IN SMRTI ZARADI EKSPERIMENTALNIH CEPIV
V SLOVENIJI IN EVROPI URADNI PODATKI NIJZ IN EMA
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Glede na poročilo NIJZ z dne 13. 6. 2021 in upoštevanju vseh prijavljenih neželenih
stranskih učinkov, je prijavljen 1 stranski učinek na manj kot 48 cepljenj.
o Pfizer/BioNtech: 1 prijavljen stranski učinek na manj kot 48 cepljenj.
o Moderna: 1 prijavljen stranski učinek na 36 cepljenj.
o AstraZeneca: 1 prijavljen stranski učinek na manj kot 14 cepljenj.
o Johnson&Johnson: 1 prijavljen stranski učinek na manj kot 64 cepljenj.
Glede na zgornje podatke se zastavlja vprašanje: Ali gre v primeru izjav nekaterih
slovenskih strokovnjakov, ki promovirajo cepljenje, ko govorijo o tem, da so neželeni
stranski učinki "zelo redki", za zavajanje? Pojmi o pogostosti neželenih učinkov so
namreč točno definirani v uradnem dokumentu AstraZenece, kjer so frekvence
neželenih učinkov opredeljene kot:
o zelo pogoste (≥1/10);
o pogoste (≥1/100 to <1/10);
o ne pogoste (≥1/1,000 to <1/100);
o redke (≥1/10,000 to <1/1000);
o zelo redke (<1/10,000) in
o ni znano (ne more biti ocenjeno iz razpoložljivih podatkov).
Primerjava uradnih podatkov NIJZ (13. 6. 2021) in EMA (12. 6. 2021) pokaže, da je v
bazi EMA glede na podatke NIJZ zajetih le 8,2 % vseh prijav oz. 3,2 % vseh prijavljenih
stranskih učinkov. Skupaj je bilo v bazi EMA namreč zabeleženih 531 primerov iz
Slovenije, po podatkih NIJZ pa je bilo skupaj zabeleženih 6.476 prijav oz. prijavljenih
16.398 stranskih učinkov.
o Pfizer: 11,5 % vseh prijav oz. le 4,9 % vseh prijavljenih str. učinkov.
o Moderna: 8,7 % vseh prijav oz. le 4,1 % vseh prijavljenih str. učinkov.
o AstraZeneca: 4,5% vseh prijav oz. le 1,6 % vseh prijavljenih str. učinkov.
o Johnson&Johnson: 5,4 % vseh prijav oz. le 2,2 % vseh prijavljenih str. učinkov.
Po podatkih uradne spletne agencije EMA (12. 6. 2021) je zaradi cepljenja prišlo do
14.786 smrti in 1.584.117 poškodb. To bi ob relativno visokem deležu mrtvih in glede
na število vseh poškodb, ki znaša skoraj 1 %, upoštevajoč podatke NIJZ preračunano
lahko pomenilo 153 smrtnih žrtev v Sloveniji.
Zbrani podatki in izračuni v tem članku se ujemajo s poročilom prof. Dolores Cahill,
predsednice Svetovne zveze zdravnikov z dne 19. 6. 2021, kjer navaja 15.412 smrtnih
žrtev in 1.654.407 neželenih stranskih učinkov. Zaradi 6-dnevnega zamika so številke
pričakovano nekoliko višje. Po besedah prof. Dolores Cahill določen procent ljudi pri
cepljenju prejme placebo.

