
Spoštovani,

odločili smo se, da to pismo pošljemo Vam v kolikor najvišja zdravniška institucija v občinah v 
kateri živimo.
Zahvaljujemo se Vam že od vsega začetka za Vaš dragocen čas.

Ob uveljavitvi novega zakona o preventivnem cepljenju bi Vam radi predstavili naše stališče in tudi 
spoznali Vaš pogled na temo.

Do Vas se obračamo kot zaskrbljeni starši, katerim je bila odvzeta pravica do zdravstvene izbire za 
to, kar nam je najdražje, in sicer za naše otroke. Smo starši otrok, katerim bo mogoče prikrajšana 
pravica do izobrazbe in socializacije s sovrstniki in zaradi tega upamo, da bomo s tem pismom 
vzbudili Vašo pozornost in zanimanje za ta problem, ki ne zaobjema le naše otroke, ampak tudi vse 
tiste otroke, ki bodo podvrženi diskriminaciji zaradi tega nepravičnega in neustavnega zakona.
 
Ni važnejše stvari na svetu kot naši otroci in prav zaradi tega smo raziskali, si prebrali in se 
podrobno informirali o vsem tem kar zadeva njihovo zdravje. Spoznali smo, kaj so cepiva, 
pregledali smo si in prebrali vse spletne strani, ki jih zagovarjajo, ter vse tisto kar piše na 
prospektih, ki jih delijo ASL. Prebrali smo veliko gradiva, ki so ga napisali ugledni zdravniki, ki 
imajo za sabo že veliko let izkušenj v tem sektorju ter obiskovali informativna srečanja, ki so se jih 
udeleževali znani pediatri in virologi. Nekdo od nas je tudi pred cepljenjem lastnega otroka zaprosil 
za srečanje in pogovor z odgovornimi na ASL, da bi lahko razčistil vse dvome, ki jih imajo seveda 
tudi mnogi od nas. Pazljivo smo si prebrali na uradni spletni strani AIFA (Agenzia Italiana del 
Farmaco) vsa navodila o cepivih, ki so postala obvezna po novem zakonu ter kaj le-ta vsebujejo, da 
bi Vam tako izpostavili dejstvo, da so vsi naši dvomi utemeljen sad informacije. 

Vsakdo od nas bi moral imeti možnost izbire, kako se zdraviti ob prisotnosti neke bolezni, a še 
važnejše bi bilo imeti možnost in svobodo izbire, če bi radi naše otroke preventivno cepili proti 
določenim boleznim ali pa ne . Z novim zakonom postaja vedno večji prelom med tistimi, ki so 
proti ali za cepljenje medtem, ko pa bi moralo biti važnejšega pomena popolno informiranje na 
temo tako s strani državljanov kot zdravstvenih uslužbencev .Starši bi morali namreč imeti popoln 
vpogled na to, kaj so bolezni za katere cepijo lastne otroke in kaj so cepiva nasploh in nato prosto 
izbrati, če bi lastnega otroka radi cepili ali ne, saj je svoboda izbire temeljna pravica vsakega 
državljana. 

Zakonski odlok št. 73 se je 1. Avgusta spremenil v zakon in krši nekatere ustavne  člene o zdravju in
izobrazbi, kot sta na primer člen 32 in 34. Med pretvorbo v zakon pa niso bili dani nikakršni 
poglobljeni znanstveni dokazi o prisotnosti zdravstvenega kriznega stanja. 

Veliko je govora o doseganju deleža cepljenih državljanov na 95% celotnega prebivalstva, kar naj bi
zagotavljalo zaščito celotne populacije. Po drugi strani pa obvezna cepljenja zaobjemajo le otroke 
med 0 in 16 letom starosti, kar predstavlja le majhen del vseh, ki živimo v Italiji. 

Število obveznih cepljenj se je povečalo od 4 na 10, kar pa je obvezalo tudi tiste, ki so se do sedaj 
opredelili za izbiro samo prvih štirih cepiv. Sedaj je za vstop v jasli, vrtce in osnovne šole potrebnih 
vseh deset cepljenj in v vsem tem bodo najbolj prikrajšani otroci od 0 do 6 let, ker ne bodo imeli 
možnosti socializacije s sovrstniki in integracije v našo širše družbeno okolje. To bo seveda vplivalo
tudi na družine le teh in vseh tistih, ki so jim ob strani. Še težje bo otrokom, ki so do julija redno 



obiskovali vrtce in jasli in so že vzpostavili močne prijateljske vezi in občutili na lastni koži 
zametke izobraževanja. Kako bodo starši opravičili njihov izostanek iz že vpeljanega socialnega 
življenja? Kako lahko opravičimo tak zakon, ki že sam po sebi krši ustavo? Kako si lahko 
razlagamo zdravstveni paradoks, ki predvideva plačilo globe za vsakega necepljenega otroka od 6 
do 16 let, čeprav imajo otroci pravico do izobraževanja?

Predstavili Vam bomo še nekatera odprta vprašanja, ki bi jih radi delili z Vami:
Zakaj je v novem zakonu obvezno cepljenje tudi proti tetanusu, kateri pa se ne prenaša viralno in 
posledično ni nalezljiv?
Zakaj so do sedaj bila obvezna 4 cepiva a je bilo na voljo le šestvalentno cepivo in niso na voljo 
monovalenti odmerki, ki so predvideni v novem zakonu?
Zakaj je v navodilih navedeno, da mora biti otrok pregledan pred cepljenjem, da bi se lahko 
ugotovile možne alergije na sestavine cepiva a nihče tega ne stori? 
Zakaj se otroke cepi za hepatitis B pri treh mesecih življenja, ko pa se bolezen prenaša spolno, 
preko krvne okužbe ali poškodbe sluznice z okuženim orodjem?
Zakaj so propagandni letaki tako neizčrpni in varljivi in se na njih dobi informacije o samo hudih 
komplikacijah zaradi bolezni in le lažjih nezaželenih učinkih?
Zakaj nam stalno pravijo, da ne obstaja povezave med cepivi in nekaterimi novejšimi patologijami, 
čeprav obstaja zakon 210/92, ki obravnava prav oškodovane primere zaradi cepiv? Na žalost jih je v
Italiji še preveč, ki čakajo odškodnino.
Poleg tega nihče ne osvešča starše, da komaj cepljeni otroci z živo oslabljenimi virusi so lahko 
nalezljivi celo do 6 tednov po dobljenem odmerku cepiva, kar pomeni, da so lahko posledice te 
komaj začele masovne cepitvene kampanije nevarne za vse tiste, ki bodo kmalu vstopili v šolski 
svet.

Predlagamo Vam literaturo, ki si jo lahko preberete, če se želite poglobiti na to temo.

"Ciò che i dottori non dicono" - Lynne McTaggart.
"Vaccini sì o no" - S.Montanari e A.M.Gatti
"La mafia della sanità" - G.S.Lanctot
"Vaccinazioni. Perché?" - V.Pignatta.
Lahko pa si tudi ogledate spletne strani COMILVA, ASSIS, ALISTER, CODACONS.Tu dobite 
veliko zanimivih informacij o vseh zgoraj omenjenih stvareh.

S tem pismom bi mi starši radi prosili za Vašo pomoč, da bi lahko bili vsi otroci brez diskriminacij 
vpisani v vrtce in obvezne šole ne glede na to, če so cepljeni ali ne. Želimo, da se spoštuje naše 
starševske pravice ter same pravice naših otrok.
Kot župani nam lahko pri tem pomagate. Z odredbo lahko dopustite vsem necepljenim otrokom 
vpis in obiskovanje jasli, vrtcev in šol Devinsko- Nabrežinske občine. Lahko pomagate vsem nam, 
da se izognemo krivici, ki jo ta zakon zavdaja številnim občanom.

Poleg tega Vam pošiljamo podpise občanov a ne samo staršev v vseh občinah v tržaški pokrajini. 
Med temi tudi podpisi babic in dedkov, tet in stricev izven teh občin, saj se zakon dotika tudi njih. 
Vsi se sklicujemo na Vas, ker želimo, da pravica in svoboda živita naprej.

Hvala


