
OBVESTILO za osebe
cepljene proti covidU-19

Spoštovani,

prejeli ste cepivo proti covid-19. Tako kot vsako cepljenje, ima tudi cepljenje proti covid-19 
neželene učinke, ki pa so običajno blagi do zmerni in prehodni. V naslednjih dveh dneh 
se lahko pojavijo bolečina, oteklina in/ali rdečina na mestu cepljenja, utrujenost, glavobol, 
bolečine v mišicah in sklepih, mrzlica, povišana telesna temperatura, slabost, bruhanje, 
oteklost bezgavk, ki pa običajno izzvenijo v nekaj dneh po cepljenju. Te reakcije so 
pričakovane in kažejo, da se je vaš imunski sistem odzval na cepljenje.

Po cepljenju s cepivi proti covid-19 Vaxzevria in Janssen so poročali o izjemno redkih 
primerih pojava krvnih strdkov s sočasnim znižanjem števila trombocitov (težki primeri s 
pretiranim strjevanjem ali krvavitvami po telesu) v prvih 1-3 tednih po cepljenju, večinoma pri 
ženskah mlajših od 60 let (vendar je to lahko odraz povečane uporabe cepiva v tej starostni 
skupini žensk). Če se po cepljenju pojavijo hujše zdravstvene težave (zasoplost, bolečina v 
prsih ali vztrajna bolečina v trebuhu, otekanje nog, vztrajen močan glavobol, zamegljen vid, 
številne majhne modrice, podplutbe), ali te ne izzvenijo v nekaj dneh, svetujemo, da poiščete 
zdravniško pomoč.

Po cepljenju s cepivoma Vaxzevria in Janssen so poročali o izjemno redkih primerih 
sindroma kapilarnega prepuščanja. Če se vam v dneh po cepljenju pojavi hitro otekanje rok 
in nog ter nenadno povečanje telesne mase, pridružen pa je lahko tudi občutek omedlevice 
(zaradi nizkega krvnega tlaka), svetujemo, da takoj poiščite zdravniško pomoč.

Po cepljenju s cepivi Comirnaty in Spikevax so poročali o zelo redkih primerih miokarditisa 
(vnetje srčne mišice) in perikarditisa (vnetje mrene, ki obdaja srce), ki so se pojavili predvsem 
v prvih 2 tednih po cepljenju, pogosteje po prejemu drugega odmerka in pogosteje pri 
mlajših moških. Če se po cepljenju pojavijo kratka sapa (zadihanost), palpitacije (občutek 
razbijanja srca) ali bolečine v prsnem košu, svetujemo, da poiščete zdravniško pomoč.

Ker se pri bolezni covid-19 lahko pojavijo resni zapleti, so koristi cepljenja pri 
preprečevanju covid-19 večje od tveganja zaradi neželenih dogodkov po cepljenju. 

Hvala, da ste pristopili k cepljenju proti covid-19, s tem ste pokazali veliko odgovornost 
do sebe in vseh okoli vas.


