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Za tekoče 
zdravstve
ne izdatke 

damo letno 
za vsakega 

Slovenca 
od 1.800 do 

1.900 evrov, 
za preven

tivne de
javnosti pa 

od 50 do 
60 evrov. 
Kar je za 

preventivo 
zelo malo. 
Glavni del 

stroškov za 
zdravstvo 
so zdrav

stvene 
storitve v 
bolnišni

cah, akutna 
obravnava 
pacientov, 

torej kura
tiva, in re

habilitacija.

Petra Došenović Bonča, Ekonomska fakulteta Ljubljana
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Ekonomsko breme 
bolezni bi lahko zmanjšali 
z okrepljeno preventivo 

V zdravstvu sicer zagotovimo denar 
za tekoče stroške, a pozabljamo na 
vlaganja v resurse, pravi izr. prof. 
dr. Petra Došenović Bonča, pred-

stojnica katedre za ekonomijo na Ekonom-
ski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki se veliko 
posveča ekonomiki javnega sektorja in zdravst-
va. Poudari, da so že v običajnih časih naše zmo-
gljivosti izkoriščene skoraj do konca, ko pride 
do krize, množične nesreče ali česa podobnega, 
pa se pokažejo slabosti, ker nismo bili pripravl-
jeni financirati presežka zmogljivosti. To pa je v 
zdrav stvu nujno.

 ¢ Epidemija, ki jo je tudi v Sloveniji 
povzročil virus SARS-CoV-2, je razkri-
la veliko pomanjkljivosti našega jav-
nega zdravstvenega sistema. Kaj je po 
vašem mnenju najbolj žgoče in kako bi 
lahko to presegli?
O tako imenovani koronakrizi govorimo kot o 
zdravstvenem problemu, a gre predvsem za or-
ganizacijsko težavo. Zdravstveno osebje dobro 
ve, kakšni so postopki za ravnanje v epidemijah, 
pokazalo pa se je, da smo povsem odpovedali 
organizacijsko. Imamo zelo togo zdravstveno 

mrežo, ki je nismo pripravljeni reorganizirati, 
koronakriza pa zahteva veliko prilagodljivosti. 
Ker so vse bolnišnice v državni lasti, bi uteme-
ljeno pričakovali, da bodo odločevalci takoj po-
vedali, kako bodo v času epidemije delovale, da 
bo organizacijo prevzel pristojni minister, ne pa 
da bo vsak direktor posebej razmišljal, kako re-
organizirati delo znotraj bolnišnice.

 ¢ Pa čeprav smo, zlasti jeseni, vedeli, 
kaj pričakovati …
Res je, vedeli smo, kaj prihaja, videti pa je bilo, 
kot da smo povsem nepripravljeni. Če mreža ni 
ustrezno reorganizirana, ima država večje te-
žave z izpadom preostalih programov – in to je 
velika slabost.

Druga slabost, ki jo je razkrila epidemija, 
sta spremljanje stroškov in plačevanje izvajal-
cev. V Sloveniji v preteklosti nismo vzpostavili 
spremljanja stroškov po bolnikih. Imamo skupi-
ne primerov (SPP), ki jih uporabljamo za plače-
vanje akutne bolnišnične obravnave v Sloveniji 
že od leta 2004, a ta sistem smo uvozili, poskusi, 
da bi ga prilagodili slovenskim stroškom, pa ved-
no propadejo. Glavni razlog je to, da za zelo maj-
hen nabor postavk stroške spremljamo prav po 

Raziskovalci so ocenili, da so v letu 2018 neposredni in posredni stroški raka v 
Evropi znašali skoraj 200 milijard evrov, v Sloveniji pa je breme raka ocenje-
no na dobrih 600 milijonov evrov, pravi izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča z 
Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Od tega je neposrednih stroškov za 
okoli 230 milijonov evrov, vse preostalo pa so posredni, ki so zelo visoki pred-
vsem zaradi prezgodnje umrljivosti. Za zmanjšanje ekonomskega bremena 
bolezni lahko veliko naredimo tudi s preventivnimi programi. 
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Pomembno 
in prav je, 

da vlagamo 
v preven-

tivne dejav-
nosti, sta pa 

dve težavi 
– časovni 

horizont, ki 
ga mnogo-

krat tekoče 
generacije 
niso prip-

ravljene 
sprejeti, in 

težava pri 
dokazova-

nju upra-
vičenosti 
uporabe. 

Zato je zelo 
pomembno 

tudi, v 
kakšne 

programe 
vlagamo in 

da znamo 
ovrednoti-

ti njihove 
učinke.

Petra Došenović Bonča, Ekonomska fakulteta Ljubljana

bolniku. Tako, na primer, spremljamo uporabo 
zdravil, stroškov dela, ki so glavni del stroškov 
v bolnišnicah, pa ne. Leta 2019, ko smo posku-
šali posodobiti SPP, je bilo še vedno 45 odstot-
kov vseh stroškov razporejenih po ležalni dobi, 
namesto da bi jih spremljali po bolnikih. Treba 
je sicer priznati, da so bolnišnice zelo slabo in-
formacijsko podprte za spremljanje stroškov 
po bolnikih in da smo naložbe v to v preteklosti 
zelo zanemarili.

A korona je spremenila način dela v bol-
nišnicah. Če nekako lahko sprejmemo, da je v 
začetnih mesecih epidemije ministrstvo dolo-
čilo tri cene za obravnavo hospitaliziranih ko-
vidnih bolnikov, pa tega ne moremo razumeti 
za poznejše mesece. Jeseni smo že vedeli, kako 
poteka bolnišnična obravnava takih bolnikov, 
zato bi bilo treba te stroške analizirati in spre-
mljati po bolnikih. Skozi medijske razprave pa 
se je pokazalo, da v bolnišnicah niso pripravili 
stroškovnih analiz, kar bi uslužbenci plansko- 
analitskih služb morali narediti!

Tretja slabost je premajhna uporaba di-
gitalnih rešitev in telemedicine. Gre namreč 
za trend, ki je prisoten že leta, pri nas pa ga je 
spodbudila šele epidemija.

V zdravstvu sicer zagotovimo denar za 
tekoče stroške, a pozabljamo na vlaganja v re-
surse. Že v običajnih časih so naše zmogljivo-
sti izkoriščene skoraj do konca, ko pride kri-
za, množična nesreča ali kaj podobnega, pa se 
pokaže, da nismo bili pripravljeni financirati 
presežka zmogljivosti, kar je v zdravstvu nuja.

 ¢ Koliko državljane stane boj z epi-
demijo?
Ogromno. Vrednost zdravljenja kovidnih bol-
nikov je od marca do decembra lani znašala 
137,6 milijona evrov. Januarja letos je ta števil-
ka dosegla že skoraj 51 milijonov evrov, kar je 
zelo veliko. Cena, ki jo bomo plačali državljani, 
pa bo gotovo mnogo višja še zaradi izpada šte-
vilnih gospodarskih dejavnosti in drugih pro-
gramov v zdravstvu.

Samo primerov SPP, torej bolnikov, ki so 
v akutni bolnišnični obravnavi (so hospitalizi-
rani), je bilo v letu 2020 za 14 odstotkov manj 
kot v letu 2019. Seveda pa so med posameznimi 
področji velike razlike – imeli smo za 4,5 od-
stotka manj primerov zdravljenja možganskih 
kapi, za skoraj 16 odstotkov manj kirurških po-
segov na srcih in pripadajočih velikih žilah (pri 
odprtem prsnem košu), na področju ortopedi-
je pa je bilo za dobrih 30 odstotkov manj obrav-

nav. Nasprotno pa smo imeli rast na področju 
kirurškega zdravljenja rakavih bolezni, kar 
pomeni, da smo za najnujnejše stvari poskrbe-
li. A težave takšnega delovanja se bodo poka-
zale pozneje. Ob blažjih zdravstvenih težavah 
ljudje niso šli do zdravnika ali pa jim do njega 
ni uspelo priti. Zaradi tega smo zelo verjetno 
spregledali prve faze pojava bolezni ali zapleta, 
kar pomeni, da bodo stroški zdravljenja zara-
di tega višji, saj bo potek bolezni težji ali dol-
gotrajnejši. Mogoče je tudi, da bo zaradi tega 
več smrti.

 ¢ Videti je, da je COVID-19, kljub 
vsem težavam, ki jih je povzročil, po 
svoje koristil bolnišnicam in jih spra-
vil iz rdečih številk. Zakaj je pozitiv-
no poslovanje bolnišnic vsako leto 
tako velika težava?
Bolnišnica je lahko v izgubi zaradi istih razlo-
gov kot podjetje – lahko so cene, ki so prizna-
ne za njene storitve, prenizke, lahko so stroški 
dela ali materiala previsoki, lahko je neracio-
nalna pri nabavah in podobno. Pomemben raz-
log pa je tudi ta, da imajo bolnišnice neplačane 
programe, saj zanje zmanjka sredstev. V Slo-
veniji smo v letu 2019 za tekoče zdravstvene 
izdatke porabili malo manj kot štiri milijarde 
evrov, od tega 2,8 milijarde iz javnih virov, pre-
ostalo iz zasebnih. Zavod za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije (ZZZS), s katerim imajo bol-
nišnice sklenjeno pogodbo, ima torej omejeno 
količino sredstev in v skladu z razpoložljivimi 
viri načrtuje izvedbe programov, bolnišnice 
pa bi se morale teh dogovorjenih programov 
držati, če ne želijo poslovati z izgubo. Ko gre-
mo na tržnico, vemo, koliko denarja imamo in 
koliko si lahko privoščimo, v javnem zdravstvu 
pa izgubimo občutek, da obstaja proračunska 
omejitev. Plačujemo sicer prispevke in dav-
ke – koliko znašajo, se niti ne zavedamo, prav 
tako ne poznamo cen storitev, zelo dobro pa se 
zavedamo svojih potreb. Ampak proračunska 
omejitev obstaja.
Zadnji razlog za izgube v bolnišnicah je pre-
majhen obseg dejavnosti oziroma neizkorišče-
ne zmogljivosti. Bolnišnice imajo lahko drago 
opremo, ki jo zaradi različnih razlogov upora-
bljajo na premajhnem obsegu bolnikov, zato je 
strošek na bolnika temu primerno višji.

Nerodno je, da direktorji bolnišnic po-
gosto ne vedo, kje in kako jim nastajajo stroški. 
To pa morajo poznati tudi zato, da lahko posta-
vijo pravilno ceno za določene storitve.
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 ¢ Zakaj je slišati, da je epidemija ko-
ristila bolnišnicam?
Lani ob pojavu virusa je ministrstvo za zdravje 
določilo tri cene za obravnavo kovidnih bolni-
kov – približno osem tisoč za tiste brez zaple-
tov, okoli 16 tisoč za tiste z zapleti in skoraj 47 
tisoč za tiste, ki potrebujejo zdravljenje z ven-
tilatorjem. Cena je na bolnika ne glede na čas 
hospitalizacije. Od marca do novembra lani se 
je financiranje zdravljenja teh bolnikov zagota-
vljalo iz proračuna, od novembra pa prek ZZZS. 
Trenutno ZZZS intenzivno pregleduje cene, da 
bi jih ustrezno popravili. Iz njihovega javnega 
dokumenta je razvidno, da je razlika med »obi-
čajnim« plačilom primerov, ko torej pacienta 
sprejmejo v bolnišnico in z različnimi preiska-
vami pridejo do diagnoze ter ga na tej podlagi 
razvrstijo v določen SPP, in med tem, kar so bol-
nišnice dobile po cenah, ki jih je določilo mini-
strstvo za kovidne bolnike, dobrih 80 milijonov 
evrov. Strinjam se, da je bila obravnava bolnikov 
s COVID-19 dražja in daljša zaradi zahtevnej-
ših postopkov, varnostnih protokolov, zaščitne 
opreme in podobnega, a dobički kažejo, da raz-
lika ne bi smela biti 80 milijonov.

 ¢ Zakaj se je to zgodilo?
Prve cene so postavili na podlagi stanja spomla-
di, ko je bilo bolnikov manj, njihova obravnava 
pa zato dražja – bolnišnice so kljub majhnemu 
številu bolnikov potrebovale celotno ekipo, od-
delke in so imele neizkoriščene zmogljivosti. 
Ko so se bolnišnice napolnile, se je delo orga-
niziralo drugače, bilo je kar nekaj prilagoditev 
in to bi se gotovo moralo poznati pri stroških. 
Pa vendar se ni. Čeprav je treba poudariti, da 
za spremljanje tovrstnih podatkov in za prila-
goditve bolnišnice potrebujejo ustrezno infor-
macijsko podporo, kjer pa so naše ustanove res 
podhranjene. Pozna se, da smo v preteklosti 
premalo vlagali v informacijsko podporo.

A razlika 80 milijonov je vseeno preveli-
ka. Nerodno je tudi, da so popravljali cene samo 
za obravnavo v bolnišnicah, drugje pa se niso 
spremenile. Splošni zdravnik, na primer, ne 
more pogledati več toliko bolnikov kot prej. Če 
je proces njegovega dela drugačen, ni on kriv, 
da ne more sprejeti večjega števila pacientov, 
in to bi mu morali priznati tudi skozi financira-
nje. So se pa končno omogočile telemedicinske 
storitve!
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 ¢ Po podatkih ZZZS smo v Sloveniji 
v letu 2019 samo za zdravila porabi-
li več kot pol milijarde evrov, za vse 
preventivne programe skupaj pa dob-
rih 105 milijonov. Kako ocenjujete to 
razmerje?
Gre za odhodke obveznega zdravstvenega za-
varovanja (OZZ) – torej za zdravila na recept, 
za listo A, za listo B, za cepiva … (ZZZS razvršča 
zdravila, ki se predpisujejo na recept, na pozitivno 
ali vmesno listo, na listo B (bolnišnična zdravila, 
ki v priporočenem odmerku presegajo vrednost 
pet tisoč evrov na osebo v enem letu), in na listo 
A, ki vsebuje ampulirana in druga zdravila, ki se 
uporabljajo izključno ambulantno, op. a.) Če upo-
števamo sredstva iz dopolnilnega in obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, je ta številka še viš-
ja. Za zdravila na recept smo v letu 2019 dali iz 
obveznega in dopolnilnega zavarovanja skupaj 
530 milijonov evrov. Za zdravila z liste A smo 
leta 2019 porabili dobrih 24 milijonov evrov, za 
zdravila z liste B 121 milijonov evrov, upoštevati 
pa moramo, da so to samo zdravila, ki jih ZZZS 
neposredno refundira. V bolnišnicah pa poleg 
teh dražjih pacienti dobijo tudi cenejša zdravila, 

kar v teh številkah ni zajeto in nanese še okoli sto 
milijonov evrov.

Leta 2018 smo za preventivo namenili 119 
milijonov evrov, kar je 3,1 odstotka vseh tekočih 
izdatkov – od štirih milijard damo torej dobre 
tri odstotke za preventivo.

 ¢ Kje smo v primerjavi z drugimi dr-
žavami?
V Avstriji je ta delež še manjši in znaša dva odstot-
ka, v Nemčiji je podoben kot pri nas, 3,2 odstotka, 
v Veliki Britaniji preventivi namenijo okoli pet 
odstotkov. Ko govorimo v milijardah, si ljudje ta 
znesek težko predstavljamo, zato je bolj zgovoren 
podatek o izdatkih za zdravstvo na osebo. Za te-
koče zdravstvene izdatke damo letno za vsakega 
Slovenca od 1.800 do 1.900 evrov, za preventivne 
dejavnosti pa od 50 do 60 evrov. Kar je za preven-
tivo zelo malo. Glavni del stroškov za zdravstvo so 
zdravstvene storitve v bolnišnicah, akutna obrav-
nava pacientov, torej kurativa, in rehabilitacija. 
Zdravila na recept pomenijo 14 odstotkov vseh 
izdatkov, storitve pa 60 odstotkov. Žalostno je, da 
sta preventiva in primarna raven zdravstva pod-
hranjeni v primerjavi z drugimi ravnmi.

Petra Došenović Bonča, Ekonomska fakulteta Ljubljana

A
LE

Š
 B

EN
O



 ¢ Najbrž je bilo lani to razmerje še 
slabše, saj so vsi preventivni progra-
mi obstali. Je to prav?
Pred krizo leta 2009 so vsi izdatki po kategori-
jah (preventiva, kurativa in rehabilitacija, dol-
gotrajna oskrba, zdravila, medicinsko-tehnični 
pripomočki, upravljanje sistema …) rasli. Po 
krizi so se stopnje rasti sicer znižale, a je še ved-
no rasla količina denarja, ki smo ga namenjali 
posameznim postavkam. Edini postavki, pri 
katerih so se izdatki v resnici zmanjšali, sta bili 
zdravila na recept in preventiva. Odločevalec, 
ko je kriza, vse, kar nima takojšnjega učinka, od-
loži. Tako smo z nižanjem stroškov za preventi-
vo načeli vejo, ki bi jo nujno potrebovali, ko je 
prišla epidemija. Vlaganje v upravljanje sistema 
in v operativne stroške se nam zdi nebodiga-
treba, a potrebujemo organizacije, ki evalvirajo 
tehnologije, razvijajo metode, kako spremljati 
stroške in podobno. Brez tega znanja sistem ne 
more učinkovito delovati, odločitve pa so težje. 
Prav v epidemiji pa je zelo pomembno, da si na 
teh področjih dober.

 ¢ Se vam zdi razmerje med sred-
stvi, ki jih porabimo za zdravljenje, in 
tistimi, ki jih porabimo za preventivo, 
ustrezno?
Gotovo je treba okrepiti preventivo in tudi pri-
marno raven zdravstva, saj se nam bo zaposta-
vljenost dolgoročno maščevala. Veliko težav se 
da s preventivo preprečiti ali pa rešiti že na pri-
marni ravni, ki ima pri nas vratarsko funkcijo. 
To funkcijo bi morali razvijati in negovati, saj 
gre za najpomembnejši nefinančni mehanizem, 
ki se uporablja za regulacijo uporabnikov. Na ža-
lost pa imamo na voljo omejena sredstva – štiri 
milijarde evrov –, zato se je težko odločiti, kam 
jih razporediti. Po drugi strani pa študije kaže-
jo, da je od 20 do 25 odstotkov izdatkov takih, 
da ne prinesejo učinka – storitve se opravljajo, 
a ne izboljšujejo zdravja ljudi. Zato se zdaj tudi 
v zdravstvu veliko pogovarjamo o pomenu spre-
mljanja doseženih rezultatov pri zdravljenju in 
o uvajanju sprememb na področjih, kjer rezul-
tati niso dobri.

 ¢ Katere bolezni so najvišji strošek 
za družbo in kako to izračunate?
Praviloma so to tiste kronične bolezni, ki priza-
denejo velik del populacije, torej srčno-žilne bo-
lezni, rak, respiratorne bolezni, diabetes, dušev-
ne bolezni … Pojem strošek za družbo moramo 
razumeti zelo široko, raje mu rečemo ekonom-

sko breme bolezni. Najpogosteje ga ocenjujemo 
tako, da za bolezen najprej preverimo, kakšni so 
neposredni stroški njenega zdravljenja, torej 
koliko porabimo za zdravila, za preventivo, za 
obravnavo … V te neposredne stroške vključimo 
tudi potne stroške bolnikov in vse stroške, ki so 
neposredno vezani na obravnavo te bolezni pri 
bolniku. Nato proučimo še posredne stroške, ki 
se nanašajo na izgubo produktivnosti, do katere 
pride v gospodarstvu zaradi te bolezni. Ker so 
ljudje na bolniški, dobivajo nadomestilo, delajo 
pa ne – in tako nastane izguba produktivnosti. 
Do izgube produktivnosti lahko pride tudi zato, 
ker postanejo ljudje zaradi bolezni vzdrževa-
no prebivalstvo ali pride do prezgodnje umr-
ljivosti, obremenjenosti z nego in podobno. V 
zadnjem času proučujemo tudi tako imenovani 
prezentizem, kar pomeni, da človek sicer hodi 
na delo, a je zaradi bolezni spodoben naredi-
ti manj, ali pa se prezaposli na delovno mesto, 
za katero je prekvalificiran. Prezentizem je, na 
primer, pogost pri bolnikih, ki trpijo zaradi mi-
grene.

 ¢ In kakšno je ekonomsko breme po-
samezne bolezni?
Raziskovalci so ocenili, da so v letu 2018 nepo-
sredni in posredni stroški raka v Evropi zna-
šali skoraj 200 milijard evrov, v Sloveniji pa je 
breme raka ocenjeno na dobrih 600 milijonov 
evrov. Od tega je neposrednih stroškov za oko-
li 230 milijonov, vse preostalo pa so posredni, 
ki so zelo visoki predvsem zaradi prezgodnje 
umrljivosti. Nacionalni inštitut za javno zdrav-
je (NIJZ) je leta 2012 naredil podobno študijo 
stroškov za sladkorno bolezen. Izračunali so, 
da neposredni stroški znašajo 114 milijonov 
evrov, posredne pa so ocenili zelo nizko – na 5,5 
milijona evrov. Priznali so, da ocena posrednih 
stroškov ne zrcali realnega stanja, saj je pri slad-
korni bolezni vzrok bolniškega staleža ali smrti 
največkrat zaplet zaradi sladkorne, ne pa bole-
zen sama.

Na naši fakulteti smo naredili študijo za 
migreno in ugotovili, da znaša na uporabnika 
staleža povprečen letni strošek zaradi migrene 
med 500 in 600 evri, medtem ko so stroški pre-
zentizma zaradi migrene tudi do 900 evrov na 
leto.

Včasih na zdravstveno blagajno gledamo 
preveč ozko – zanima nas samo, ali bo zaradi 
zdravil manj hospitalizacij. Prav je, da to preve-
rimo, vendar nas mora zanimati tudi, ali bodo 
ljudje lahko ostali aktivni, sploh v Sloveniji, kjer 

Petra Došenović Bonča, Ekonomska fakulteta Ljubljana
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je izvedbe 
programov, 
bolnišni-
ce pa bi se 
morale teh 
dogovorje-
nih progra-
mov držati, 
če ne želijo 
poslovati 
z izgubo. 
Ko gremo 
na tržnico, 
vemo, koli-
ko denarja 
imamo in 
koliko si 
lahko pri-
voščimo, 
v javnem 
zdravstvu 
pa izgubimo 
občutek, da 
obstaja pro-
računska 
omejitev.
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se nam razmerje med aktivnimi in vzdrževani-
mi naglo slabša.

 ¢ Bi lahko z večjim vlaganjem v pre
ventivne programe kakorkoli vplivali 
na stroške, ki jih plačamo za zdravila 
in zdravljenje? Bi lahko tako okrepili 
finančno vzdržnost javnega zdrav
stvenega sistema?
Gotovo bi lahko z večjim vlaganjem v preventiv-
ne programe dolgoročno zmanjšali ekonomsko 
breme bolezni. Nekaj od tega smo že dosegli, 
in sicer zlasti s presejalnimi programi. Težava 
pri preventivnih dejavnostih je časovni zamik. 
Sredstva moramo vlagati danes, rezultati pa se 
lahko, na primer pri programih, ki želijo doseči 
spremembo ravnanja, pokažejo tudi komaj čez 
20 ali 30 let. Druga težava je vrednotenje. Pov-
sem jasno je, koliko stane določen preventivni 
program, težje pa je ovrednotiti, koliko bo pri-
speval, saj se bo to pokazalo šele čez desetletja.

Pomembno in prav je, da vlagamo v pre-
ventivne dejavnosti, sta pa torej dve težavi – ča-
sovni horizont, ki ga mnogokrat tekoče gene-
racije niso pripravljene sprejeti, in težava pri 
dokazovanju upravičenosti uporabe. Zato je 
zelo pomembno tudi, v kakšne programe vlaga-
mo in da znamo ovrednotiti njihove učinke.

 ¢ Katere preventivne dejavnosti, ki 
bi jih lahko izvajali na ravni države, 
bi najbolj zmanjšale breme bolezni za 
družbo?
Presejalni programi, pa tudi drugi, ki jih izvaja-
mo, so dobri, z njimi pokrivamo prava področ-
ja. Vprašanje je samo, ali potekajo pravilno. Ni 
dovolj, da izobražujemo ljudi, večina je danes 
dovolj izobražena, da ve, kaj je zdravo in kaj ne, 
doseči spremembo vedenja pa je nekaj povsem 
drugega. Če te ne udari po žepu, so spremembe 
redke, zato je treba krepiti odgovornost ljudi. Z 

zgodnjim odkrivanjem bolezni hitreje identi-
ficiramo težavo in jo lažje obvladamo z nižjimi 
stroški.

 ¢ Če se vrneva še malo h COVID19. 
Zdi se, da je trenutno edina mantra 
opozarjanje na pomen čim hitrejšega 
cepljenja, s čimer naj bi zajezili epide
mijo. Nihče pa posebne pozornosti ne 
posveča preventivi. Tako rekoč nobe
na država tega leta, odkar se spopada
mo s pandemijo, ni izkoristila za to, da 
bi državljane aktivno poučila o tem, 
kako naj si okrepijo imunski sistem, 
kaj in kako naj počnejo, da bo njihovo 
življenje bolj zdravo in da bo tako CO
VID19 (pa tudi druge bolezni) zanje 
manjša grožnja. Zakaj?
To je predvsem povezano s tem, da ta virus še ni 
endemičen. Cepljenje je v takih razmerah sicer 
pomembno, a zavedati se moramo, da je virus 
pri nas in bo tu ostal, zato je res pomembno de-
lati tudi za krepitev imunskega sistema. Zakaj 
na to strokovnjaki niso več opozarjali? Verjetno 
predvsem zato, ker so morali preprečiti prevelik 
naval bolnikov v bolnišnice. Gotovo pa sta po-
membna preventiva in močan imunski sistem.

V koronakrizi smo se veliko pogovarjali o 
tem, kako imamo dobre, krasne in požrtvovalne 
zdravstvene delavce, nismo pa povedali, da ima-
mo izjemno slabe organizatorje – konfuznost, 
nenehno spreminjanje ukrepov in podobno go-
tovo ne spodbujajo zaupanja ljudi. Zdravstveni 
delavci ne smejo biti samo zdravniki, potrebu-
jemo tudi pravnike, ekonomiste in druge pro-
file, če želimo, da sistem deluje. Potrebujemo 
ljudi, ki so sposobni usklajevati sistem.

Andreja Šalamun
andreja.salamun@finance.si

Petra Došenović Bonča, Ekonomska fakulteta Ljubljana

V koronakrizi smo se veliko pogovarjali o tem, kako imamo dobre, krasne in 
požrtvovalne zdravstvene delavce, nismo pa povedali, da imamo izjemno slabe 
organizatorje – konfuznost, nenehno spreminjanje ukrepov in podobno gotovo 
ne spodbujajo zaupanja ljudi. Zdravstveni delavci ne smejo biti samo zdravniki, 
potrebujemo tudi pravnike, ekonomiste in druge profile, če želimo, da sistem 
deluje. Potrebujemo ljudi, ki so sposobni usklajevati sistem.
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