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ODZIV SLOVENSKEGA FARMACEVTSKEGA DRUŠTVA 

NA IZJAVO PROF. DR. BORUTA ŠTRUKLJA IN ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE 

 

V ponedeljek, 31. avgusta 2020, je na tiskovni konferenci ob predstavitvi dosežkov na področju 
razvoja novega cepiva proti virusu SARS-CoV-2 prof. dr. Borut Štrukelj, mag. farm, ki ga v 
Slovenskem farmacevtskem društvu poznamo tudi kot velikega podpornika varnega cepljenja, 
podal izjavo o napredku raziskav. Pri tem je bila njegova izjava popolnoma iztrgana iz 
konteksta. Prof. Štrukelj se opravičuje vsem, ki so izjavo razumeli napačno, saj ni šlo za 
nikakršno grožnjo, ampak željo, da se v čim večjem številu cepimo, a le, če bo cepivo varno in 
učinkovito.  

V Slovenskem farmacevtskem društvu (SFD) kot krovni organizaciji slovenske farmacevtske 
stroke se še posebej zavedamo pomena cepljenja ter kakovosti, varnosti in učinkovitosti cepiv 
in ostalih zdravil za zdravje posameznega pacienta in javno zdravje, zato podpiramo vse 
napore, ki imajo za cilj ozaveščanje javnosti ter spodbujanje kritične, strpne in argumentirane 
razprave znotraj stroke in širše družbe glede tega vprašanja.  

Zavedamo se, da so izjave uveljavljenih strokovnjakov v širši javnosti zelo odmevne in da se 
zlahka izgubi ali močno spremeni njihova sporočilnost, če so vzete iz konteksta in je poudarjen 
samo določen del.  

Ker gre v izjavi prof. dr. Boruta Štruklja za poziv, da se čim več posameznikov cepi, kar je tudi 
osnovna poslanica Svetovne zdravstvene organizacije in številnih drugih zdravstvenih 
organizacij po vsem svetu, SFD podpira ta poziv in vse napore, da bomo to in ostale bolezni 
premagali z varnimi in učinkovitimi cepivi. Enako podpiramo tudi prizadevanja vseh za razvoj 
zrele in odgovorne kulture odločanja o cepljenju tako med zdravstvenimi delavci kot med 
prebivalci. Ob tem pa poudarjamo, da kultura odločanja temelji na kulturi dialoga in strpnega 
odzivanja na stališča in mnenja vseh. 
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