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POZIV ZDRUŽENJA ONKO NET K CEPLJENJU PROTI COVIDU-19 

 

IZJAVA ZA JAVNOST 

Ljubljana, 19. december 2021- Združenje slovenskih organizacij bolnikov z rakom - Onko 

Net podpira nacionalno akcijo Dnevi cepljenja, ki med 19. in 23. decembrom 2021 po 

vsej državi poteka pod sloganom »Stopimo skupaj! Varno in zdravo v leto 2022«. 

Združenje Onko Net sodržavljane poziva k cepljenju, s katerim ne bodo zaščitili le sebe, 

temveč tudi skupnost in predvsem njene najranljivejše skupine, med katere sodijo tudi 

bolniki z rakom.  

Epidemija novega koronavirusa predolgo hromi družbo, povzroča trpljenje, izgubo zdravja in  

izgubo preštevilnih življenj. Čas je, da stopimo skupaj in epidemijo novega koronavirusa v čim 

večji meri zajezimo s cepljenjem. In čeprav s cepljenjem ne moremo povsem preprečiti okužbe 

z novim koronavirusom, pa lahko preprečimo težji potek bolezni, hospitalizacijo in smrt zaradi 

covid-19. Cepljenje je še posebej pomembno za starejše od 50 let in kronične bolnike, za 

katere je lahko okužba s SARS-CoV-2 življenjsko ogrožajoča. Mednje sodijo tudi onkološki 

bolniki, zato organizacije bolnikov z rakom, povezane v Združenje Onko Net, sodržavljane 

vljudno prosijo in pozivajo, naj z odločitvijo za cepljenje zaščitijo sebe in najranljivejše med 

nami ter s tem omogočijo normalno delovanje zdravstvenega sistema. Covid-19 namreč ni le 

neposredno odgovoren za preštevilna izgubljena življenja in zdravje, temveč tudi za 

marsikatero zamujeno diagnozo, odloženo zdravljenje raka in s tem manjše možnosti za dober 

izhod onkološke bolezni. 

Zato sodržavljane prosijo, naj se v tednu med 19. in 23. decembrom 2021 udeležijo nacionalne 

akcije Dnevi cepljenja, ko bo cepljenje potekalo v vseh cepilnih centrih po državi 12 ur na dan, 

v urgentnih centrih pa se bo mogoče cepiti tudi ponoči.  

Več informacij, kje in kdaj potekajo cepljenja: https://www.cepimose.si/dnevi-cepljenja/ 

 

VIDEO POZIV ONKO-NET K CEPLJENJU PROTI COVID-19:  

https://www.youtube.com/watch?v=Tg9n8lwuTi8 

 

CITATI PREDSTAVNIKOV ORGANIZACIJ POVEZANIH V ONKO NET:  

Doc. dr. Lorna Zadravec Zaletel, predsednica Ustanove Mali vitez, Fundacije za pomoč 

mladim, ozdravljenim od raka: »V Ustanovi Mali vitez podpiramo cepljenje tako ozdravljenih 

raka v otroštvu, mladi odrasli dobi in vseh onkoloških bolnikov, saj so le ti bolj ogroženi za težji 

potek obolenja s covidom. Podpiramo akcijo Stopimo skupaj in zato pozivam vse Slovence - 

https://www.youtube.com/watch?v=Tg9n8lwuTi8
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cepite se. Zase, za soljudi, predvsem za tiste, ki so bolj ogroženi za težji potek obolenja. S tem 

bomo pomembno razbremenili tudi zdravstveni sistem.« 

Ana Žličar, predsednica Društva onkoloških bolnikov: »V Društvu onkoloških bolnikov 

želimo ljudi spodbuditi k cepljenju in zato naj izrazim misel filozofa Davida Huma, ki je dejal: 

»Razumen človek svoje prepričanje prilagaja dokazom.« Dokazov je dovolj, zato skrbita stroka 

in znanost. Ne iščite dokazov med anonimneži na medmrežju, s tem boste strokovnjakom in 

znanstvenikom izkazali spoštovanje za vse, kar v teh težkih časih počnejo. Hkrati pa boste s 

cepljenjem izrazili tudi svojo odgovornost do sebe in drugih. Prisluhnite strokovnjakom in se 

cepite.» 

Dr. Tanja Španić, predsednica Združenja Europa Donna Slovenija: »Tudi sama sem se 

cepila. V Europi Donni menimo, da je posebno v tem času, ko smo priče poplavi različnih 

informacij in je težko razbrati, kaj je res in kaj ne, pomembno, da zaupamo strokovnjakom in 

stroki. S cepljenjem ne zaščitimo le sebe, temveč tudi svoje najbližje in vse okoli nas.«  

Kristina Modic, izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in 

levkemijo, L&L: »V Združenju bolnikov z limfomom in levkemijo želimo v novo leto vstopiti 

varno in zdravo. Enako želimo vsem ljudem. Stopimo skupaj in zaključimo že to agonijo z 

novim koronavirusom. Med nami poteka akcija Dnevi cepljenja. Izkoristimo jo in cepimo se 

zase in za druge.«   

Prof. dr. Marko Vudrag, predsednik Društva ko-RAK.si, Društva za boj proti raku in 

drugim kroničnim boleznim:  »To izjavo, spoštovani člani društva ko-RAK.si, ne namenjam 

le vam, pač pa vsem našim sokrajanom, someščanom in sodržavljanom. Kajti ta pandemija 

covid-19 traja predolgo in nas preveč hromi. Sploh, ker zaščita posameznika pomeni tudi 

zaščito cele skupnosti. Prosim, cepimo se.« 

Matej Pečovnik, predsednik Slovenskega onkološkega društva za moške OnkoMan: 

»V društvu OnkoMan smo z veseljem pristopili k akciji Stopimo skupaj! Varno in zdravo v leto 

2022, saj menimo, da je s cepivi potrebno zaščititi ranljivo populacijo, kot so onkološki bolniki, 

starejši in kronični bolniki. Prepričani smo, da bomo le tako lahko v prihodnosti spet skupaj 

objeti in bomo normalno zaživeli.«   

Ivka Glas, predsednica EuropaColon Slovenija, združenja za boj proti raku debelega 

črevesa in danke: »V združenju EuropaColon Slovenije podpiramo akcijo. Osebno pa mislim,  

da je prav, da prisluhnemo strokovnjakom in vsak od nas nagovori čim več prijateljev, znancev 

in sorodnikov, da pristopijo k akciji, da bi vsi skupaj lahko pričakali bližajoče se praznike v bolj 

sproščenem okolju. Skupaj smo v tem s covidom in samo skupaj ga lahko premagamo.» 

 

Več informacij: 

Kristina Modic,  

podpredsednica Združenja Onko Net in izv. direktorica. Slovenskega združenja bolnikov z 

limfomom in levkemijo, L&L   

Telefon: 031-643-122 

 


