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Health at a Glance: Europe 2020
- Povzetek Bolezen COVID-19 se je v letu 2020 tako razširila, da se je spremenila v najhujšo pandemijo zadnjega
stoletja. Kriza v javnem zdravju je povzročila veliko gospodarsko krizo, ki bo imela hude posledice za
sedanjo in prihodnjo blaginjo posameznikov in družbe. Bolezen COVID-19 je opozorila na prikrite
pomanjkljivosti zdravstvenega sistema, ki so bile prisotne že pred njenim izbruhom. Kljub številnim
razpravam o tem, da so izdatki za zdravstvo naložba in ne stroški, se pristopi politike pred krizo niso
veliko spremenili. Večina izdatkov za zdravstvo je namenjenih kurativni in ne preventivni oskrbi.
Zaradi pretresljivega učinka bolezni COVID-19 na našo družbo in gospodarstvo se je javno zdravje
nenadoma spet uvrstilo med prednostne naloge programa politike. Med posameznimi socialnimi sloji so
jasne razlike v smrtnosti zaradi bolezni COVID-19, kar je žalosten opomin na pomembnost socialnih
dejavnikov zdravja.
Pandemija COVID-19 je opozorila na to, da je treba odpornost zdravstvenih sistemov šteti za enako
pomemben vidik uspešnosti zdravstvenih sistemov, kot so dostopnost, kakovost nege in učinkovitost.

Odpornost zdravstvenih sistemov proti COVID-19
Do konca oktobra 2020 je bilo v državah EU, na Islandiji, Norveškem, v Švici in Združenemu kraljestvu
s COVID-19 okuženih več kot 7 milijonov ljudi, 220 000 pa jih je zaradi te bolezni umrlo. V prvem valu
pandemije je virus še posebej prizadel več zahodnoevropskih držav, zlasti Belgijo, Francijo, Italijo,
Nizozemsko, Španijo in Združeno kraljestvo, pa tudi Švedsko. Avgusta 2020 pa se je virus začel
močneje širiti tudi drugod po Evropi.
Nekaj državam je uspelo zmanjšati učinke COVID-19 na zdravstvo in gospodarstvo.
Trenutno je težko oblikovati splošno oceno odzivov držav na COVID-19, saj je pandemija po svetu še
vedno zelo huda. Evropske države so imele pri odzivu na prvi val pandemije spomladi 2020 in na drugi
val jeseni 2020 različne težave. Veliko držav je imelo v prvih mesecih krize težave s povečanjem
razpoložljivosti mask in druge osebne zaščitne opreme. Večina držav je imela težave tudi s povečanjem
svojih zmogljivosti za testiranje, zaradi česar je bila uspešnost prizadevanj za testiranje, spremljanje in
sledenje manjša. Zato v prvem valu niso imele veliko možnosti za zajezitev širjenja virusa in so morale
sprejeti stroge ukrepe omejitve gibanja.
Zunaj Evrope je Južna Koreja dober primer države, ki ji je s hitrimi, učinkovitimi in ciljnimi ukrepi uspelo

vzpostaviti nadzor nad izbruhom COVID-19 ter se tako izogniti popolni omejitvi gibanja. Nova Zelandija
je še en primer uspešnega odziva. Do oktobra 2020 je nekaj evropskih držav, na primer Finska,
Norveška in Estonija, bolje zajezilo širjenje virusa in ublažilo gospodarske posledice, deloma zaradi
geografskih dejavnikov (manjša gostota prebivalstva), ampak tudi zaradi pravočasne izvedbe ciljnih
ukrepov za zajezitev ter močnega zaupanja prebivalcev in tega, da so izpolnjevali pravila.
Bolezen je nesorazmerno prizadela starejše, pri čemer so zlasti ogroženi oskrbovanci ustanov
za dolgotrajno oskrbo.
Virus je nesorazmerno prizadel starejše in osebe z zdravstvenimi težavami. V skoraj vseh državah je
bilo vsaj 90 % oseb, ki so umrle zaradi COVID-19, starih najmanj 60 let. V veliko državah je bila polovica
ali več oseb, ki so umrle zaradi COVID-19, oskrbovancev ustanov za dolgotrajno oskrbo. Veliko držav
se je najprej odzvalo s povečano zaščito pacientov in delavcev v bolnišnicah. Šele pozneje so bili sprejeti
podobni ukrepi za zaščito oskrbovancev in delavcev v ustanovah za dolgotrajno oskrbo. V več državah
so bile smernice o preprečevanju okužb v ustanovah za dolgotrajno oskrbo objavljene šele po dveh
mesecih ali več po prvih sporočenih primerih COVID-19. V četrtini držav, za katere so informacije na
voljo, so bile omejitve obiskov v domovih za nego uvedene dva tedna pozneje kot omejitve na javnih
mestih. Prvi val pandemije je izpostavil, kako zelo pomembno je zaščititi starejše in druge ranljive
skupine prebivalstva pred COVID-19, da bi se zmanjšalo število hospitalizacij in smrti.
Med posameznimi socialnimi sloji so jasne razlike v številu smrtnih primerov zaradi COVID-19.
Nesorazmerno prizadeti so bili tudi revni, prebivalci prikrajšanih območij in etnične manjšine. To
opozarja tudi na to, da je treba veliko pozornosti nameniti politikam za obravnavanje socialnih dejavnikov
zdravja, med drugim politikam socialnega in gospodarskega vključevanja ter ukrepom zunaj
zdravstvenih sistemov, ki so usmerjeni v glavne vzroke neenakosti.

Obravnavanje vpliva onesnaženosti zraka na zdravje in socialno varnost
Od 168 000 do 346 000 prezgodnjih smrti v državah EU je mogoče pripisati samo
onesnaženosti zraka z drobnimi delci.
Čeprav je bila pozornost v letu 2020 usmerjena zlasti v COVID-19, se ne smejo zanemariti drugi
pomembni dejavniki tveganja za zdravje, vključno z okoljskimi dejavniki, kot je onesnaženost zraka. V
zadnjih dveh desetletjih se je kakovost zraka izboljšala v večini evropskih držav, kljub temu pa so ravni
onesnaženosti v večini držav, zlasti v velikih mestih, še vedno višje od ravni iz smernic SZO. To ima
resne posledice za zdravje in smrtnost ljudi. V državah EU je po ocenah od 168 000 do 346 000
prezgodnjih smrti v letu 2018 mogoče pripisati samo izpostavljenosti onesnaženosti zraka z drobnimi
delci (PM2,5). Smrtnost zaradi onesnaženosti zraka je zaradi večje uporabe fosilnih goriv zlasti visoka v
srednji in vzhodni Evropi. V posameznih državah so prikrajšane skupine nesorazmerno prizadete zaradi
večje izpostavljenosti onesnaženosti zraka in večje podvrženosti hudim posledicam za zdravje.
Gospodarske izgube in zmanjšanje blaginje, ki jih v državah EU vsako leto povzroči
onesnaženost zraka, znašajo približno 600 milijard EUR, kar je enako 4,9 % BDP EU leta 2017.
Gospodarske izgube in zmanjšanje blaginje zaradi onesnaženosti zraka so precej veliki. Po novih
ocenah vpliva PM2,5 in ozona so izgube leta 2017 znašale približno 600 milijard EUR ali 4,9 % BDP v
celotni EU. Razlog za to so zlasti vpliv onesnaževal zraka na smrtnost, vendar tudi manjša kakovost
življenja in delovna produktivnost oseb s povezanimi boleznimi ter višji izdatki za zdravstvo.
Prizadevanja za zmanjšanje onesnaženosti zraka je treba usmeriti v glavne vire emisij. Ti vključujejo

uporabo fosilnih goriv v proizvodnji energije, prometu in stanovanjskem sektorju ter pri industrijskih in
kmetijskih dejavnostih. Načrt okrevanja EU po krizi zaradi COVID 19 je edinstvena priložnost za
spodbuditev zelene oživitve gospodarstva, tako da se okoljski vidiki vključijo v proces odločanja, s tem
pa podpre uresničevanje ciljev EU za zmanjšanje nacionalnih emisij do leta 2030.
Tudi zdravstveni sektor lahko prispeva k uresničevanju tega cilja, tako da zmanjša svoj okoljski odtis.
Javnozdravstveni organi lahko na podlagi večsektorskih pristopov prispevajo tudi k okolju prijaznim
mestnim in prometnim politikam, ki lahko tudi spodbujajo večjo telesno dejavnost.

Zmanjšanje drugih pomembnih dejavnikov tveganja za zdravje
Za zdravje in smrtnost ljudi so poleg okoljskih vidikov pomembni tudi dejavniki tveganja, na katere je
mogoče vplivati, zlasti kajenje, uživanje alkohola, nezdrava prehrana, pomanjkanje telesne aktivnosti in
debelost.
Kajenje je še vedno glavni vzrok prezgodnje smrti v EU, pri čemer zaradi njega umre približno
700 000 oseb na leto.
Kljub napredku, ki je bil v zadnjih desetletjih dosežen pri zmanjševanju stopenj kajenja, je poraba tobaka
še vedno največji vedenjski dejavnik tveganja za zdravje in v državah EU povzroči približno 700 000
smrti na leto.
Poleg tega škodljivo uživanje alkohola v državah EU povzroči še dodatnih od 255 000 do 290 000 smrti
na leto. Čeprav se je s politikami nadzora nad uživanjem alkohola v zadnjem desetletju v veliko državah
zmanjšalo splošno uživanje alkohola, čezmerno pitje še vedno predstavlja težavo. Tretjina odraslih
poroča o vsaj enem primeru občasnega čezmernega pitja v preteklem mesecu in več kot petina
mladostnikov, starih 15 let, poroča, da je v življenju popivala več kot enkrat.
V državah EU je debel več kot eden od šestih odraslih, pri tem pa so v stopnjah prekomerne
teže in debelosti velike socialnoekonomske razlike.
Stopnje debelosti pri odraslih se v večini držav EU še naprej zvišujejo, pri čemer je v EU debel več kot
eden od šestih odraslih. Debelost je tudi znan dejavnik tveganja za zaplete zaradi COVID-19. Pri
stopnjah prekomerne teže in debelosti so velike socialnoekonomske razlike, ki se pogosto začnejo že v
mladosti. Stopnje prekomerne teže in debelosti pri otrocih so na primer pri otrocih iz družin z najnižjimi
dohodki približno dvakrat višje kot pri otrocih iz družin z najvišjimi dohodki.

Zagotavljanje splošnega in učinkovitega dostopa do zdravstvenega varstva vsem
prebivalcem
Večina držav EU je dosegla univerzalno pokritost za osnovni sklop zdravstvenih storitev, ki je ključna
za učinkovito spoprijemanje s pandemijo COVID-19. Vendar sta razpon pokritih storitev in stopnja
delitve stroškov zelo različna. Učinkovit dostop do različnih vrst zdravstvenega varstva je lahko omejen
tudi zaradi pomanjkanja zdravstvenih delavcev, dolgih čakalnih dob ali velike oddaljenosti od najbližje
zdravstvene ustanove.
V večini držav EU je leta 2018 o neizpolnjenih potrebah po zdravstvenem varstvu poročal le majhen
delež prebivalstva. Vendar je bil povsod v EU ta delež pri gospodinjstvih z nizkimi dohodki skoraj petkrat
večji kot pri gospodinjstvih z visokimi dohodki. Poleg tega je cenovna dostopnost zdravstvenih storitev
lahko omejena, kadar te storitve vključujejo visoka neposredna plačila. Gospodinjstva v državah EU

neposredno plačajo v povprečju približno petino vseh izdatkov za zdravstvo, ta delež pa je v Latviji,
Bolgariji, Grčiji in na Malti večji od tretjine. Na splošno imajo države z velikim deležem neposrednih
izdatkov tudi večji delež prebivalstva, ki mora poravnati nepredstavljivo visoke zneske neposrednih plačil
za zdravstvene storitve, zlasti v skupinah z nizkimi dohodki.
Pandemija COVID-19 je v veliko državah opozorila na pomanjkanje zdravstvenih delavcev in
na potrebo po mehanizmih za hitro mobilizacijo človeških virov med krizo.
Čeprav se je število zdravnikov in medicinskih sester v zadnjem desetletju povečalo v skoraj vseh
državah EU, jih je v veliko državah še vedno premalo. To pomanjkanje je med pandemijo COVID-19
postalo še očitnejše, ko so se zdravstveni delavci znašli pod hudim pritiskom. Veliko držav je poskušalo
hitro mobilizirati dodatno osebje, pri čemer so pogosto ponovno vpoklicale neaktivne in upokojene
zdravstvene delavce ter mobilizirale študente medicine, zdravstvene nege in drugih smeri
zdravstvenega izobraževanja, ki so skoraj zaključili študij. Nekatere države članice so lahko tudi
prerazporedile nekaj osebja iz manj prizadetih regij v bolj prizadete. Ta kriza je poudarila tudi potrebo
po zagotovitvi dodatnih rezervnih zmogljivosti, ki jih je mogoče hitro mobilizirati.
Čakalne dobe za nenujne operacije se bodo po pandemiji COVID-19 verjetno še podaljšale.
Dolge čakalne dobe za zdravstvene storitve, kot so nenujne operacije, so dolgoletna težava v veliko
državah EU. Čakalne dobe za nenujne operacije so se v veliko državah podaljševale še celo pred
pandemijo COVID-19, saj se je povpraševanje po teh operacijah večalo hitreje kot ponudba. Te čakalne
dobe se bodo v več državah kratkoročno verjetno še podaljšale, saj je bilo veliko nenujnih operacij med
pandemijo odloženih. Države, ki jim je uspelo trajno skrajšati čakalne dobe za veliko nenujnih
zdravstvenih storitev, na primer Danska in Madžarska, običajno sprejmejo nekatere ukrepe na strani
ponudbe in na strani povpraševanja ter poleg tega redno spremljajo napredek.

Spremljanje in izboljševanje zdravstvenega stanja v EU
Health at a Glance: Europe 2020 je rezultat stalnega tesnega sodelovanja med OECD in Evropsko
komisijo za poglobitev znanja o zdravstvenih vprašanjih na ravni posameznih držav in EU kot dela
delovnega cikla Komisije glede State of Health in the EU.

Evropska komisija je leta 2016 začela izvajati cikel State of Health in the EU, da bi državam
članicam pomagala izboljšati zdravje državljanov in uspešnost njihovih zdravstvenih sistemov.
Poročilo Health at a Glance: Europe je prvi rezultat dvoletnega cikla, ki vsako sodo leto
zagotovi obsežne podatke in primerjalne analize, ki se lahko uporabijo za opredelitev prednosti
in tudi priložnosti za izboljšanje zdravja in zdravstvenih sistemov.
Drugi korak v ciklu so zdravstveni profili držav za vse države EU. Komisija bo skupaj z
European Observatory on Health Systems and Policies leta 2021 objavila naslednjo izdajo teh
profilov ter izpostavila posebne značilnosti in izzive za vsako državo. Po spremljevalnem
poročilu, ki ga bo predstavila skupaj s profili, je končni korak v ciklu vrsta prostovoljnih izmenjav
z državami članicami. To so priložnosti za bolj podrobno razpravo o nekaterih izzivih in
morebitnih odzivih politike.
Informacije: ec.europa.eu/health/state/summary_sl

