
OB SVETOVNEM DNEVU ZDRAVJA 
 

V okviru ITS družboslovje sva izvedli raziskavo ob svetovnem dnevu zdravja. Zanimalo naju je, 
koliko dijaki naše šole vedo o dnevu zdravja in koliko so seznanjeni s trenutnimi razmerami zaradi 
koronavirusa. Anketni vprašalnik je izpolnilo 107 dijakov. 

 
 

Spol:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ali veste komu je letos posvečen dan zdravja? 
 
Dan zdravja se obeležuje 7. aprila in je 
vsako leto posvečen drugi temi, kot so 
različne bolezni itd. Letošnji dan zdravja 
je bil posvečen medicinskim sestram, 
zdravstvenim tehnikom in babicam, saj 
so prav oni tisti, ki so v »prvih bojnih 
linijah« in skrbijo za nas.  
 

 
 
 

 
Ali veste zakaj? 
 
Letošnja tema dneva zdravja je posvečena podpori medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov 
in babic, v počastitev rojstva Florence Nightingale, utemeljiteljice sodobne zdravstvene 
nege.  
Kot zanimivost lahko tukaj dodava, da slovensko Florence velja Angela Boškin, ki je bila prva 
šolana medicinska sestra v Sloveniji. 

 
 



Koliko medicinskih sester, 
zdravstvenih tehnikov in babic 
približno imamo v Sloveniji? 
 
Angela Boškin je najprej začela delovati 
na Jesenicah v posvetovalnici za matere 
in dojenčke. Nato so se svetovalnice 
razširile po vsej državi. 
Sedaj imamo v Sloveniji že preko 21000 
medicinskih sester, zdravstvenih 
tehnikov in babic. Vendar potrebe po njih 
še vedno rastejo, predvsem po visoko 
izobraženih specialistih zdravstvene in 
babiške nege. 

 
 
Na vprašanja odgovorite z vrednostmi od 1 (najmanj) do 5 (največ):  

 
Iz rezultatov lahko razberemo, da dijaki za svoje zdravje skrbijo v redu in so zadovoljni z 
zdravstvenimi storitvami in sistemom v Sloveniji. Zdravstvenih storitev ne uporabljajo pogosto, kar 
najbrž pomeni, da so večinoma zdravi in jih niti ne potrebujejo.. 
 
 
Ali se vam zdi, da ste dovolj obveščeni o COVID-19? 

 
V Vuhanu na Kitajskem so 
decembra 2019 zaznali več 
primerov pljučnic.  
Pri bolnikih so izključili številne 
običajne povzročitelje pljučnic oz. 
respiratornih okužb in potrdili 
okužbo z novim koronavirusom.  
Nov koronavirus so poimenovali 
SARS-CoV-2, bolezen, ki jo virus 
povzroča, pa COVID-19.  
Bolezen se je razširila po vsem 
svetu in marca letos dosegla tudi 
Slovenijo. 
 

Dijake sva povprašali, koliko so obveščeni o COVID-19. Dobra polovica jih meni, da so dovolj 
obveščeni, le 20 % pa da meni da so premalo oz. še kar v redu obveščeni. 
 
 
 



Ali se vam zdijo ukrepi države glede COVID-19 v redu? 
Zaradi hitrega širjenja koronavirusa se je država odločila sprejeti določene ukrepe, kot so: 

• prepoved zbiranja ljudi na javnih površinah (shodi, prireditve), 

• omejene športne aktivnosti, 

• zaprtje nekaterih javnih ustanov, 

• ustavitev javnega potniškega prometa (vlaki in avtobusi), 

• zaprtje nekaterih trgovin in ostalih obrtnih dejavnosti (na začetku so delovale le trgovine z 
živili), 

• zaprtje mej z drugimi državami, 

• ustavljen letalski promet, 

• obvezno nošenje zaščitnih 
mask na javnih površinah in 
razkuževanje rok, 

• … 
 

Dijaki večinoma menijo, da je 

ukrepov dovolj. Nekateri so pod 

drugo odgovorili, da so bili ukrepi 

vzpostavljeni prepozno, nekaj pa 

jih meni, so ukrepi v večini 

nepotrebni. 

 

Kaj menite o kršitvah ukrepov glede COVID-19? 

Večina dijakov je prepričanih, da so ljudje, ki kršijo ukrepe države, neodgovorni in bi jih bilo 

potrebno kaznovati. Nekateri menijo, da bi morale biti kazni visoke, saj bi le to ljudi izučilo, da 

ukrepov ne bi več kršili. Jezi jih, da se ljudje ne zavedajo, da na tak način škodijo drugim in s tem 

ne pripomorejo k zaustavitvi virusa. Veliko dijakov o kršitvi ukrepov nima mnenja ali pa mislijo, da  

kršitve ukrepov niso pomembne, saj da ima vsak pravico do gibanja in druženja, če to želi. 

 
Ali je kdo v vaši družini ali ožjem sorodstvu prebolel virus? 

 
Kako je bolezen potekala? 
Dosedanji podatki kažejo, da obolenje v 80 
odstotkih poteka v lažji obliki, pri približno 20 
odstotkih obolelih pa v težji.  
 
 

Smrtnost, ki jo povzroča virus, je po 
dosedanjih podatkih približno 2-odstotna. 
Večina umrlih je bila starejših in so imeli 
pridružene kronične bolezni. 
Bolezen se najpogosteje kaže s slabim 
počutjem, utrujenostjo, nahodom, 
vročino, kašljem in pri težjih oblikah z 
občutkom pomanjkanja zraka. Za težji 
potek je značilna pljučnica. 
 
 

Lea Mekina in Ena Vodopivec, 2. a gimnazija 
ITS družboslovje 


