
                                                                                           
 
 

Ljubljana; 22.9.2021 
 
Spoštovani, 
 
Vljudno vas vabimo k sodelovanju v prvi neodvisni multinacionalni študiji,  v kateri se spremljajo   
kratkoročni in dolgoročni neželeni učinki cepiv proti COVID-19. Namen študije CoVaST je globalno 
spremljanje varnosti in učinkovitosti cepiv proti COVID-19 v štirih ciljnih populacijah – pri 
zdravstvenih delavcih, pedagoških delavcih, starostnikih (starejši od 65 let) in mladostnikih (mlajših 
od 18 let). Raziskava bo potekala v več fazah, podatki se  bodo pridobili z uporabo validiranih 
vprašalnikov za samooceno. 
  
Prva faza raziskave že poteka na vseh celinah in je namenjena ugotavljanju pojavnosti kratkoročnih 
lokalnih in sistemskih neželenih učinkov po cepljenju proti COVID-19. Vprašalnik prve faze raziskave 
je sestavljen iz 18 vprašanj, za izpolnjevanje boste potrebovali od 5 do 8 minut. 
 
Povezava do vprašalnika je dostopna na spletni strani:  
https://muni.cz/go/CoVaST-SI-TAs 
 
Drugi del raziskave je namenjen ocenjevanju dolgoročnih učinkov cepljenja. Tiste, ki se bodo strinjali 
s sodelovanjem v tem delu raziskave bomo preko e-naslova ponovno povabili k anketi enkrat letno v 
naslednjih petih letih.  
 
Sodelovanje v raziskavi je prostovoljno in anonimno, razen za tiste, ki se bodo strinjali s sodelovanjem 
v drugem delu raziskave namenjene ocenjevanju dolgoročnih učinkov cepljenja in bodo naprošeni, da 
posredujejo svoj e-naslov. Ta bo uporabljen izključno za namene raziskave CoVaST in bo shranjen 
ločeno od vprašalnika, tako da bodo vsi odgovori v vprašalniku ostali anonimni.  
 
Raziskava je registrirana pri ClinicalTrials.gov pod številko NCT04834869 in opisana Int. J. Environ. 
Res. Public Health 2021, 18, 7859. https://doi.org/10.3390/ijerph18157859. Raziskava je pridobila 
soglasje Komisije RS za medicinsko etiko (št. 0120-280/2021/3) in se izvaja na Fakulteti za farmacijo 
Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Službo za preprečevanje in obvladovanje bolnišnišnih okužb, 
UKC Ljubljana.  
 
Če imate dodatna vprašanja ali pomisleke glede vprašalnika ali študije, se obrnite na koordinatorico 
študije prof. dr. Janjo Marc, e-pošta: covast@ffa.uni-lj.si.  
 
 
Za sodelovanje smo Vam iskreno hvaležni! 
 
 
prof.dr. Janja Marc, spec.med.biokem., Fakulteta za farmacijo UL 
asist. dr. Irena Prodan Žitnik, Fakulteta za farmacijo UL 
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