
 

 

 

Zadeva: vprašanja in odgovori v sklopu virtualne okrogle mize z namenom 

informiranja na temo cepljenja proti covid-19 z dne 19. 1. 2021 

 

 

V1: Opazimo tudi veliko število okužb pri onkoloških bolnikih. Kako je s cepljenjem pri 

njih? 

O1: Onkološki bolniki imajo večje tveganje za težji potek okužbe s SARS-CoV-2. 

Osebam, ki imajo oslabljen imunski sistem, se cepljenje še posebej svetuje, 

verjetno pa bo učinkovitost cepljenja pri njih nekoliko manjša. 

 

V2: Ali smo v primeru cepitve in kasneje ko se naš imunski sistem že odzove na 

cepljenje lahko klicenosci? 

O2: Zaenkrat nimamo dovolj dokazov, da bi lahko trdili, da cepljeni ne morejo prenašati 

virusa. 

 

V3: V kolikor pride do okužbe po prejemu prve doze cepiva, kdaj se potem priporoča 

drugi odmerek cepljenja? 

O3: Če se oseba okuži po cepljenju s prvim odmerkom cepiva, se drugi odmerek 

priporoča čez 1-6 mesecev.  Zaradi siceršnjega pomanjkanja cepiva je smiselno, 

da se cepljenje opravi proti koncu tega 6-mesečnega obdobja. 

 

V4: Komentar glede doječih mam – v ZD Maribor se trenutno držijo priporočil, da cepijo 

po devetem mesecu, čeprav se popolnoma strinjam s profesorjem, da izločanja v 

mleko praktično ni in je iz tega stališča dojenje varno. 

O4: Pri cepljenju doječih mater ni zadržkov, da cepljenja ne bi opravili. 

 

V5: Na ginekologiji bomo jutri testirani s hitrimi testi. So lahko testi lažno pozitivni, glede 

na to, da smo že bili cepljeni s prvim odmerkom? 

O5: PCR testi ne morejo biti pozitivni pri cepljenih zaradi cepljenja, saj v cepivu ni RNA 

virusa, ki se ga išče s testi. Enako velja za hitre antigenske teste (HAGT). 
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V6: Prvi odmerek cepiva sem prejela 13. 1. 2021 in naslednji dan, 14. 1., sem imela 

pozitiven PCR bris (asimptomatska, bris jeman v sklopu tedenskega testiranja 

zaposlenih na Covid oddelku). Hujših simptomov trenutno nimam. Za naslednji 

odmerek sem predvidena 3. 2. 2021. Zanima me, ali ga lahko prejmem ali se 

priporoča kasneje? 

O6: Če se oseba okuži takoj po ali malo pred cepljenjem in po cepljenju zboli, se drugi 

odmerek priporoča čez 1-6 mesecev.  

 

Sicer priporočamo tudi povezavo na pogosta vprašanja in odgovore v zvezi s 

cepljenjem proti covid-19 na spletni strani NIJZ tukaj: 

https://www.nijz.si/sl/najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-cepljenja-proti-covid-

19#kako-je-s-cepljenjem-nosecnic%3F. 
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