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POMEN IN ODGOVORNOST MNOŢIČNIH MEDIJEV: PRIMER MEDIJSKE 

REPREZENTACIJE NOVE GRIPE V SLOVENIJI  

 

Magistrsko delo obravnava medijsko reprezentacijo nove gripe v Sloveniji, pri čemer ţelimo 

ugotoviti, v kolikšni meri, na kakšen način in s pomočjo katerih akterjev je poročanje o 

pandemiji nove gripe vplivalo na konstrukcijo medijske in s tem druţbene realnosti oziroma 

določene podobe dogodkov v izbranem časovnem obdobju. V ospredje postavljamo 

uveljavljanje odgovornosti mnoţičnih medijev pri oblikovanju druţbene percepcije nevarnosti 

in tveganj in izpolnjevanje obveznosti do civilne druţbe.  
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THE MEANING AND RESPONSIBILITY OF MASS MEDIA: THE CASE OF MEDIA 

REPRESENTATION OF THE NEW FLU IN SLOVENIA  

 

The Master thesis handles media representation of the new flu in Slovenia. The primary 

concern of this paper is to determine the extent to which, the way of it and by the help of 

which actors has the reporting on the new flu pandemics influenced the construction of the 

media and thus social reality. That is to what extent has the media reporting influenced certain 

image of the events in the chosen time period. We set the fore the exercise of mass media 

responsibility at designing the social perception of dangers and risks and at fulfilling the civil 

society engagements.  
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1. UVOD 

 

Namen in cilji naloge 

 

Namen naloge je ugotoviti, v kolikšni meri, na kakšen način in s pomočjo katerih akterjev je 

poročanje o pandemiji nove gripe vplivalo na konstrukcijo medijske in s tem druţbene 

realnosti oziroma določene podobe dogodkov v izbranem časovnem obdobju.  

 

Sledili bomo osrednjim ciljem naloge:  

- ugotoviti v kolikšni meri so mediji v danem primeru uveljavljali medijsko odgovornost in 

obveznosti do civilne druţbe, 

- opredeliti vpliv izbora ključnih virov informacij na pristranskost poročanja, 

- preveriti pogostost novinarskih prispevkov, ki vsebujejo trţno-novinarski diskurz, 

- preveriti pojavnost tematik, ki bi lahko pomembno vplivale na reproduciranje medijske 

panike,  

- potrditi vpliv medijske realnosti na zaznavanje realnosti posameznika.  

 

Z doseganjem postavljenih ciljev ţelimo na danem primeru prikazati pomen in vlogo tiskanih 

medijev pri oblikovanju druţbene percepcije nevarnosti in tveganj.  

 

Opredelitev problematike  

 

»Edini občutek, ki ga imamo lahko ob dogodku, ki ga nismo doţiveli, je občutek, ki se nam 

zbudi zaradi mentalne slike tega dogodka« (Lippman, 1999: 39), ali drugače, slike, ki jo je 

ustvaril posrednik dogodka. V sodobnem svetu so ti posredniki dogodka velikokrat mnoţični 

mediji.  

 

Pri tem je treba upoštevati (Van Dijk, 1988: 179), da je novinar zelo redko priča dogodkov 

per se, ampak se v veliki večini primerov sreča zgolj z ţe upovedano različico dogodka, in 

sicer v agencijskih novicah, pričevanjih, drugih medijskih besedilih, dokumentacijah, 

intervjujih, poročilih za javnost, novinarskih konferencah, izjavah, sestankih, zasedanjih in 

drugih oblikah diskurza. Sledi rekonstrukcija in reprodukcija izbranih dogodkov znotraj 
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novinarskega diskurza, ki se z mitološko strukturo označevalnega preobrata pretvarja, da 

imamo opravka z druţbeno realnostjo samo. Van Dijk (1988: 175, 86) tako trdi, da mnoţični 

mediji in novinarstvo v sporočilih kot »osrednjih elementih mnoţičnega komuniciranja 

ustvarjajo »iluzijo resničnosti«. Vreg (2000: 43) prav tako sledi prepričanju, da  »imajo mediji 

moč, da odločajo, katere probleme bodo izpostavili javnosti, na kakšen način jih bodo 

predstavili ter kdo in pod kakšnimi pogoji bo sodeloval pri predstavitvi problema«. V tem 

pogledu je po Wattsu (1997) novica druţbeni konstrukt in ne nevtralni opis dejanskega 

dogodka. 

 

Lippmanova misel (1999: 225), da »novica in resnica nista ista stvar in je med njima treba 

jasno razlikovati«, je bila tista, ki je spremenila pogled na medije kot nevtralne prenosnike 

informacij. Hoyer (1996: 80) ob tem opozarja, da »status »objektivnega« opazovalca in 

posredovalca novinarju nalaga odgovornost zgolj za selekcijo in predstavitev ali natančneje, 

reprezentacijo, ne pa za vsebino.  

 

Pojav prvega potrjenega primera nove gripe v Sloveniji, kasnejše dileme povezane s 

cepljenjem proti gripi in končno prva smrtna ţrtve nove gripe predstavljajo dogodke, ki so v 

slovenskih medijih izpolnili vse osrednje dejavnike za to, da so postali in v daljšem časovnem 

obdobju tudi ostali vredni objave. S tem so slovenski tiskani mediji podali svoj prispevek k 

oblikovanju javne prednostne lestvice ter soustvarjanju »iluzije resničnosti«, katere 

problematiko povzemamo po Stankoviču (2005: 75): »Problem ni v tem, da diskurzi ne 

odsevajo resničnosti `takšne, kakršna v resnici je`, /.../, ampak preprosto ta, da jo praviloma 

prikazujejo na način, ki privilegira (naturalizira, legitimira itd.) neko zelo konkretno, nikakor 

pa ne naravno ali edino mogočo podobo »dogodka« v določenem zgodovinskem trenutku.« 

 

Na podlagi teoretskih predpostavk in empirične raziskave bomo izpeljali tri hipoteze: 

 

Medijsko poročanje je imelo neposreden vpliv na reakcije javnosti in zanimanje za 

pandemsko cepljenje. 

 

Zastavljeno tezo bomo poskušali potrditi z uporabo kombinacije kvantitativne analize 

sekundarnih podatkov Inštituta za varovanje zdravja RS (na podlagi tedenskih poročil o 

cepljenju proti pandemski gripi), kvantitativne analize medijskih vsebin in kvalitativne 

metode – polstrukturiranih intervjujev z akterji strokovne javnosti in obolelimi za novo gripo. 
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Mediji iz naše realnosti ustvarijo agendo s pomočjo novinarskega izbora in politike. To 

realnost oblikujejo v medijsko realnost, v kateri je bil ţe opravljen izbor tem, prav tako so jih 

tudi ţe oblikovali ali celo spremenili. Medijska realnost vpliva na naše lastno dojemanje 

realnosti. Čeprav lahko s tudi pomočjo osebnih izkušenj in pogovorov dobimo pravi stik z 

dejansko realnostjo, pa mediji najbolj oblikujejo naše zavedanje o realnosti.  

 

Mediji so kot kanal za doseganje javnosti v primeru nove gripe s pomočjo procesa 

prednostnega tematiziranja odločilno (so)oblikovali prioritetno lestvico tem za javno 

diskusijo. 

 

Tezo bomo preverjali z metodo kvantitativne analize vsebin dnevnikov Delo, Dnevnik, Večer, 

Slovenske novice, Primorske novice, Ţurnal24. 

 

S pomočjo analize besedila je mogoče ugotoviti, katere teme so v določenem časovnem 

obdobju v medijih zavzemale vodilno, prednostno mesto. »Tisk morda ni najbolj učinkovit pri 

dopovedovanju ljudem, kaj naj si mislijo, je pa zato toliko bolj uspešen pri pripovedovanju 

svojim bralcem, o čem naj razmišljajo.« (Cohen v McCombs in Shaw, 1972: 177). 

 

Tisk je s senzacionalističnim, selektivnim in nepopolnim poročanjem sodeloval pri 

reproduciranju medijske panike in vplival na zaupanje javnosti mnoţičnim medijem. 

 

Tezo bomo empirično preverjali z uporabo metode kvantitativne analize medijskih vsebin 

izbranih tiskanih medijev: Delo, Dnevnik, Večer, Slovenske novice, Primorske novice, 

Ţurnal24. 

 

Mediji s svojim načinom poročanja ne vplivajo le na to, o čem naj razmišljamo, temveč tudi 

na to, kako naj razmišljamo o določeni temi. S prenosom pozitivnih ali negativnih atributov 

objekta percepcije vplivajo na mišljenje posameznika. Posameznik te atribute »posvoji« in jih 

nadalje prenaša na objekt, ki ga je prednostno tematiziranje izpostavilo (Wanta et al, 2004: 

367).  

 

Prvi sklop naloge se nanaša na druţbene in sociološke vidike zdravja ter spremembe v 

zaupanju in informiranosti bolnika, ki jih prinaša sodobni medicinski pogled. V nadaljevanju 

so opredeljeni temeljni pojmi o pandemski gripi ter vloga posameznih institucij in organov, ki 
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vplivajo na skupno pripravljenost zdravstva na globalne groţnje nalezljivih bolezni. Nadalje 

izpostavljamo pomen mnoţičnih medijev, zavedanja novinarske etike ter na drugi strani 

naraščajočo vlogo »problematičnega« delovanja mnoţičnih občil in vlogo dobička. Teoretična 

izhodišča ţelimo ponazoriti tudi empirično, zato v drugem sklopu naloge predstavimo 

izvedbo analize ter podamo interpretacijo rezultatov. V zaključku povzemamo še sklepne 

ugotovitve in preverimo njihovo skladnost s predhodno predstavljenimi teoretičnimi 

izhodišči. 

 

 

2. POMEN ZDRAVJA 

 

Številni teoretiki druţboslovnih in humanističnih disciplin so se ţe soočali s problemom 

definiranja zdravja. Ugotovili so, da obstaja več definicij zdravja in da se te spreminjajo skozi 

čas. Turner je izdelal temeljito analizo zgodovinskih tradicij razumevanja zdravja in bolezni 

in pri tem ugotovil, »da so zahodne druţbe razvijale in premikale koncept zdravja skozi vse 

kategorije in da tudi danes še vedno ni obveljala le ena« (Turner v Kamin, 2004: 11). 

 

2.1 Moderne koncepcije bolezni in zdravja  

 

Pojem zdravja v sodobni druţbi pomeni veliko več kot zgolj odsotnost bolezni. Zdravje 

postaja v sodobnem svetu vrednota, ki dobiva vedno večje politične in ekonomske 

razseţnosti, hkrati pa je zdravje tudi način ţivljenja, norma in ideologija (prav tam). Zdravja 

ne moremo definirati zgolj kot stanje telesa in duha, v odsotnosti bolezni. Zdravje in bolezen 

sta dva povsem nasprotna pojma in medtem ko zdravje zajema zelo širok spekter ţivljenjskih 

izkušenj in praks in je t.i. neoznačeno, nedefinirano polje, je bolezen tako doţivljajsko kot 

tudi pojmovno njegovo nasprotje: bolezni so označene, definirane preko simptomov, diagnoz, 

vzrokov in posledic (Ule, 2003). Medtem, ko je bilo nekdaj več zavestnega ukvarjanja 

namenjenega bolezni, se v sodobnem času tako v znanosti kot tudi v vsakdanjem ţivljenju, 

vse bolj ukvarjamo z zdravjem (prav tam).  
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Razprave o zdravju v sodobni druţbi pa so nemogoče brez koncepta tveganja. »Ideja o 

zdravju kot normi in »super zdravju« je popolnoma prevzelo logiko pozne moderne, za katero 

je značilno prizadevanje za odstranitev vsakršnih tveganj (Beck 1991, Giddens 1990, Beck, 

Giddens in Lash 1994)« (Kamin, 2006: 36).  

 

Ljudje imajo dolţnost biti zdravi, zdravstvene norme zdravega ţivljenja so nadomestile 

prostor religioznih norm dobrega ţivljenja, bolezen pa je postala kazen za nezdravo ţivljenje. 

Tudi Barletova (2009) poudarja, da se bolezen vse manj pojmuje kot naraven pojav in vse bolj 

kot izraz (do neke mere celo osebnostnih) slabosti. Vse bolj se v današnji potrošniški kulturi, 

kjer telo predstavlja nekakšen reklamni pano, dojema bolezen kot nekaj, kar zniţuje trţno 

vrednost našega telesa. Ker se v svetu, ki ga ogroţajo tveganja, veča potreba, da posameznik 

disciplinira in nadzoruje vsaj sebe, skuša obvladovati vsaj svoje zdravje in svoje telo (Ule, 

2003).  

 

Podobno stališče najdemo tudi pri Canguilhemu (1987), po katerem naj bi zdravje 

simboliziralo ravno tisto, kar je za človeka, ki ţivi v druţbi tveganja, najteţje – obvladovanje 

sebe, druţbenih okoliščin, v katerih ţivi, pravilnost izbir, s katerimi je bil soočen. Zdravje 

lahko na nek način simbolizira tudi prenos odgovornosti na posameznika. Posameznik je 

odgovoren za ohranjanje zdravja, zato je tudi »kriv« za pojav bolezni. Na ta način naj bi tudi 

v sodobno opredeljevanje bolezni in zdravja ponovno vstopal diskurz bolezni kot kazni za 

napačna ravnanja, vedenja.  

 

2.2 Nalezljive bolezni kot groţnja   

 

Med človekom in svetom mikroorganizmov, ki ţivijo znotraj in ob ostalih ţivih bitjih, so se v 

tisočletjih soţitja izoblikovali določeni odnosi in načini medsebojne adaptacije, ki omogočajo 

obstoj tega soţitja. Mnogo mikroorganizmov na ljudi pravzaprav sploh ne učinkuje, nekateri 

pa celo omogočajo njihovo preţivetje. Le manjši del izmed njih povzroča bolezni.  

 

Vendar pa do pojava nalezljivih bolezni pride le, če je izpolnjenih pet pogojev, ki 

predstavljajo tako imenovano Vogralikovo verigo. Ti pogoji so: izvor ali rezervoar okuţbe, 

pota širjenja okuţb, vhodna vrata (klice lahko vstopajo v organizem skozi vso površino ter 
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skozi površino vseh sluznic), število in vrsta klic ter odpornost človeškega organizma. S tem, 

ko verigo kjerkoli presekamo, preprečimo širjenje nalezljive bolezni« (Oţbolt, 2002: 11). 

 

In zakaj je preprečevanje njihovega širjenja tako pomembno? Zagovorniki paradigme 

človeške varnosti, na primer Brower, Chalk (2003), kot prvo in najpomembnejše opozarjajo, 

da nalezljive bolezni ubijajo, predstavljajo neposredno groţnjo individuumu, njegovemu 

zdravju in ţivljenju.  

 

Ko nalezljive bolezni oziroma epidemije povezujemo s konceptom človeške varnosti, se 

slednji vselej distancira od drţavocentričnosti in konvergira k posamezniku. Bistvo nalezljivih 

bolezni kot groţenj varnosti se v skladu s to paradigmo nahaja v samem ogroţanju zdravja 

ljudi ter v posledičnem nestrukturiranem kaosu in nemirih, ki paralizirajo zagotavljanje 

stabilne skupnosti in s tem povezano kakovost ţivljenja posameznikov. Zdravstvena politika 

tako predstavlja eno temeljnih potreb, ki morajo biti izpolnjene za doseganje varnosti (Brower 

in Chalk, 2003; Fidler, 2003).  

 

2.3 Spremembe odnosa med zdravnikom in bolnikom in informiranost bolnika  

 

Ule (2003) razlaga, da je sodobni medicinski pogled brez dvoma močno spremenil vlogo 

bolnika. Slednji postaja aktivni bolnik. Še pred nekaj desetletji je bil bolnik le pasiven objekt 

medicinskega pregleda, preiskav in razlag (poudarila avtorica), njegove opise in doţivljanje 

bolezni pa so imeli zdravniki za nezanesljive. Njegovo vlogo je odraţala potrpeţljivost, 

pasivnost, neinformiranost in podrejenost. Danes dobiva bolnik drugačno vlogo. Njegove 

informacije in doţivljanje bolezni so vedno pomembnejše, nova politika javnega zdravja pa 

od njega terja več osebne skrbi in odgovornosti. Bolnik mora opazovati in skrbeti za svoje 

telo in tako postaja dejavnik in samopraktik medicine. Je potrošnik oziroma porabnik 

zdravstvenih storitev: aktiven, samostojen, informiran, zahteven in enakopraven v odnosu do 

zdravnikov.  

Kot smo omenili, kaţejo podatki raziskav javnega mnenja za Slovenijo značilno veliko 

zaupanje v delo zdravnikov, vendar avtorica ugotavlja, da iz javnega diskurza izginja tudi 

podoba o zdravniku, ki je vsemogočen, stalno pripravljen pomagati,.. in v katerega ima bolnik 
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neomejeno zaupanje. Zdi se, da je vse našteto le odraz ţelje bolnikov o tem, kakšnega 

zdravnika bi oni potrebovali. Realni zdravnik ni venomer na voljo, ni nezmotljiv. V odnos 

med zdravnika in bolnika vstopa pogodbeni element.  

Uletova (2003) navaja, da je iz javnih razprav sicer mogoče razbrati, da bolniki močno cenijo 

trud zdravnikov, vendar pa se pojavljajo številne kritike sodobne medicine. Kritike izhajajo 

predvsem iz posameznih negativnih izkušenj nezadovoljnih bolnikov in se tičejo predvsem 

nezadovoljive komunikacije in odnosa med zdravnikom in bolnikom. Do kritik, ki jih bolniki 

izraţajo do zdravnikov, prihaja v veliki meri tudi zaradi vzporednega spreminjanja statusa iz 

mentalitete bolnikov. Sodobni bolnik vstopa danes v odnos z zdravnikom, opremljen z višjim 

informacijskim standardom kot kadarkoli prej, z bolj izoblikovano zavestjo o sebi, svojih 

zdravstvenih potrebah, zdravstvenem stanju, pričakovanjih in pravicah. Zato pričakuje 

drugačen, enakopravnejši odnos in soudeleţbo pri pridobivanju informacij, načrtovanju in 

odločanju. 

 

Poleg potrebe po enakopravnosti in ustreznem komuniciranju v odnosu med zdravnikom in 

bolnikom, se v današnjem času povečuje tudi potreba po tem, da so bolniki ustrezno 

informirani in da sodelujejo pri odločitvah o lastnem telesu in zdravljenju (Ule, 2003). Ta 

potreba se kaţe tako v vsakdanjem ţivljenju s povečanim ukvarjanjem s telesom, skrbjo za 

zdravje in zdrav način ţivljenja kot tudi na pričakovanju bolnika, da mu bo zdravnik 

posredoval kakovostne informacije in prav tako njihovo zadostno količino. Rezultati 

Sillenceove in Briggsove (2007) nakazujejo, da si sodobni bolnik ţeli zdravstvenega nasveta, 

ki vključuje veliko število zanesljivih in objektivno postavljenih informacij, prilagojenih 

njegovim potrebam in njegovi ravni razumevanja. Neizpolnitev tovrstnih pričakovanj pogosto 

vodi bolnika, da se preusmerja k alternativnim virom informacij, med katerimi v zadnjih letih 

močno prevladuje internet.  

 

Posamezniki za iskanje informacij, povezanih  z zdravjem, načeloma uporabljajo večje število 

informacijskih virov (DePietro in Clark, 1984; Finnegan in drugi, 1993 v Napoli, 2001). 

Zasledimo lahko različne načine delitve informacijskih virov. Napoli (2001) jih deli v tri 

različne kategorije, in sicer: formalne, neformalne in medijske vire. Med formalne vire sodijo 

predvsem zdravstveni strokovnjaki, med neformalne vire spadajo druţina in prijatelji, 

televizija, radio, časopisi, revije itd, pa sodijo med medijske vire. Različne raziskave kaţejo, 
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da se različni mnoţični mediji, pri iskanju informacij, povezanih z zdravjem, uvrščajo med 

vodilne, ko pa posamezniki iščejo specifične informacije, povezane z zdravjem, so v ospredju 

viri z osebnim stikom, na primer, zdravstveni strokovnjaki (predvsem zdravniki), druţinski 

člani, prijatelji, sorodniki, celo sosedi (Reagan in Collins, 1987 v Napoli, 2001). Zdravstveni 

strokovnjaki imajo na področju tovrstnih informacij posebno vlogo, saj razpolagajo s 

strokovno-medicinskim znanjem, ki je rezultat izobraţevanja iz področja medicine kot tudi 

izkušenj dela z bolniki (Bundorf in drugi, 2006).  

 

2.4 Odnos Slovencev do zdravja  

 

Da je zdravje pomembna dobrina in vrednota v sodobnem ţivljenju, kaţejo tudi izsledki 

različnih raziskav tako po svetu kot pri nas. V opravljenih raziskavi Slovensko javno mnenje 

1996/2 in 1999 Centra za raziskovanje javnega mnenja, ki je med drugim preučevalo mnenja 

javnosti o zdravju in zdravstvu, so na vprašanje o pomembnih vrednotah anketirani na prvo 

mesto postavili zdravje (Toš in Malnar 2001, Ule, 2003). Ob tem Barletova (2009) poudarja, 

da podatki sicer dokazujejo, da je zdravje za Slovence poleg druţine najpomembnejša 

vrednota, vendar pa je  ţivljenjski slog, ki ga imajo posamezne skupine anketirancev, včasih 

daleč od deklariranega priseganja na zdravje.  

Izsledki raziskave Mladi 98 so pokazali, da je postavljanje zdravja na prvo mesto med 

vrednotami, celo v populaciji mladih. V omenjeni raziskavi se je izkazalo, da ima zdravje 

prednost celo pred nekaterimi »mladostniškimi« vrednotami (Ule, 2003).Avtorica še 

pojasnjuje, da so vse mnenjske raziskave in raziskave vrednost in ţivljenjskih orientacij pri 

nas in v nam podobnih kulturah sodobnega sveta zaznavajo preobrat v vrednotah orientacij 

ljudi v sodobnih druţbah. Ta preobrat se kaţe kot premik v zasebnost, sebe in varnost.  

 

Podatki razkrivajo, da se na splošno subjektivne ocene zdravstvenega stanja od leta 1981 (ko 

so bila tovrstna vprašanja prvič zajeta v raziskavo) počasi izboljšujejo. Razloge za to je moč 

pripisati tako večji skrbi za zdravje kot širšim druţbenim dogajanjem (Toš, Brinar, 2002).  

 

Rezultati opravljenih raziskav so pokazali tudi na - za Slovenijo značilno - veliko zaupanje v 

delo zdravnikov (več kot dve tretjini anketirancev menita, da zdravnik zanje naredi vse) in 
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velik ugled, ki ga temu poklicu pripisujejo ljudje. V različnih časovnih obdobjih se trendi 

odgovorov niso bistveno spremenili.  

 

3. PANDEMSKA/NOVA GRIPA  

 

Na spletni strani, ki jo ureja Inštitut za varovanje zdravja in je namenjena Nacionalni 

kampanji Ustavimo gripo, najdemo številne pomembne informacije o pandemski gripi, 

zaščiti, ogroţenih skupinah, cepljenju ... V nadaljevanju ţelimo podrobneje predstaviti 

pandemsko gripo in nekatere temeljne informacije, ki so jih tudi preko omenjene kampanje 

skladno z njenim osrednjim sloganom »vedenje je naša najboljša obramba« na IVZ in 

Ministrstvu za zdravje poskušali pribliţati širši slovenski javnosti (ustavimogripo.si, 2009).  

 

3.1. Temeljni pojmi, prenos virusa, ogroţene skupine  

 

Pandemska gripa je akutna virusna okuţba dihal, ki jo povzroča virus gripe A (H1N1). Ker 

se naš imunski sistem z virusom pandemske gripe še ni srečal, je verjetnost okuţbe večja kot 

pri sezonski gripi (IVZ, 2009).   

 
Virus gripe A (H1N1) ima gene iz virusov prašičje gripe, ki se pojavljajo pri prašičih v 

Evropi in Aziji, ter gene virusov ptičje in človeške gripe. Nastal je nov virus, ki se hitro 

prenaša med ljudmi. Virus na zunanjih površinah preţivi različno dolgo, odvisno od vrste 

površin, temperature, vlaţnosti in kislosti okolja, obsevanja z UV ţarki ter glede od količine 

virusa na onesnaţeni površini. Virus gripe A (H1N1), ki povzroča pandemsko gripo, lahko 

zunaj človeškega telesa preţivi različno dolgo – na trdih površinah (plastika, kovina) od 24 do 

48 ur, na mehkih površinah (blago, papir, tkanina) pa od 8 do 12 ur. Tudi čas, ko se lahko 

okuţimo z virusom, je odvisen od tega, na kakšni onesnaţeni površini se virus nahaja. 

Okuţimo se lahko v obdobju od 2 do 8 ur po tem, ko se je pojavil na trdi površini, ali le nekaj 

minut po tem, ko se je virus pojavil na mehki površini. Bolnik je najbolj kuţen na začetku 

bolezni. Kuţnost se s trajanjem bolezni zmanjšuje in po 7 dneh praviloma preneha. Manjši 

otroci in imunsko oslabljeni ljudje so kuţni nekoliko dlje (IVZ, 2009). 

 

Okuţba z virusom gripe A (H1N1): če se okuţimo z virusom gripe A (H1N1), lahko 

zbolimo ali pa tudi ne. Če zbolimo, se pojavijo bolezenski znaki, kot so povišana telesna 
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temperatura, mrazenje, suh kašelj, bolečine v ţrelu, zamašen nos ali izcedek iz nosu, bolečine 

v mišicah in kosteh, glavobol, utrujenost, bruhanje, driska (IVZ, 2009). 

 

Virus pandemske gripe se prenaša enako kot virus sezonske gripe: 

- s kuţnimi kapljicami, ki nastajajo pri kašljanju, kihanju, govorjenju, 

- z neposrednim tesnim stikom z obolelim (npr. poljubljanje, objemanje), 

- s posrednim stikom preko onesnaţenih površin in predmetov (jedilni pribor, kozarci, 

kljuke, telefonske slušalke … (IVZ, 2009). 

 

Na spletni strani podajajo tudi odgovor na vprašanje: Zakaj se je pandemski virus gripe A 

imenoval tudi »prašičja gripa«? »Virus A (H1N1)v se je sprva imenoval "prašičja gripa", saj 

so laboratorijski testi pokazali, da so bili mnogi geni novega virusa zelo podobni genom 

virusa prašičje gripe, ki se pojavlja na prašičjih farmah v Severni Ameriki. Nadaljnje 

raziskave pa so pokazale, da se novi virus razlikuje od prašičjega virusa, ki se pojavlja pri 

severnoameriških prašičih. Novi virus ima gene iz virusov prašičje gripe, ki se pojavljajo pri 

prašičih v Evropi in Aziji, ter gene virusov ptičje in človeške gripe (IVZ, 2009). Tudi zato so 

se kasneje tako Evropska komisija kot številni strokovnjaki strinjali v tem, da je 

poimenovanje »prašičja gripa« neustrezno.  

 

3.2. Cepljenje 

 

Cepljenje se ocenjuje kot najučinkovitejši ukrep pri preprečevanju in obvladovanju 

pandemske gripe. Cilj cepljenja je, da se omeji kroţenje pandemskega virusa in zmanjša vpliv 

pandemije gripe z zmanjšanjem morbiditete in mortalitete. To je moţno z neposrednim 

cepljenjem oseb, pri katerih obstaja večje tveganje za zaplete in bi imeli največjo korist, ter 

posredno s cepljenjem večine prebivalstva zaradi zmanjšanja kroţenja virusa (IVZ, 2010). 

 

V nadaljevanju navajamo predlagane prednostne skupine za cepljenje proti pandemski gripi 

ter skupine z večjim tveganjem za teţji potek bolezni, ki jih je na podlagi priporočil SZO, 

epidemioloških podatkov in razpoloţljivih količin cepiva potrdila s strani Ministrstva za 

zdravje imenovana strokovna skupina za cepljenje proti novi gripi. Predlog je zasledoval dva 

pomembna cilja: zagotoviti nemoteno delovanje zdravstvene sluţbe in drţave (delovanje tako 
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imenovanih nujnih sluţb) ter omejevati škodo (zagotoviti zaščito s cepljenjem za prebivalce, 

ki lahko zaradi pandemske gripe utrpijo največjo škodo) (prav tam, 2010).  

 

Predlagane prednostne skupine kot jih navaja IVZ (prav tam, 2010) za cepljenje so bile:  

1. zdravstveni delavci (ki s cepljenjem zaščitijo sebe, svojce in svoje bolnike ter z 

zmanjšanjem obolevnosti zagotavljajo nemoteno delovanje zdravstvene sluţbe), 

2. bolniki s kroničnimi boleznimi, kot so: 

- kronična bolezen dihal (vključno z astmo, kronično obstruktivno pljučno boleznijo), 

- kronična srčno-ţilno bolezen (izjema je povišan krvni pritisk brez okvare notranjih 

organov, ki ne pomeni povečanega tveganja za zaplete gripe), 

- kronična ledvična bolezen (predvsem odpoved ledvic), 

- kronična jetrna okvara, 

- sladkorna bolezen, ki se zdravi z zdravili za diabetes, 

- oslabljen imunski sistem zaradi bolezni ali zdravljenja z zdravili, ki slabijo imunost 

(npr. kemoterapevtiki, kortikosteroidi, biološka zdravila), 

- nevrološka bolezen, zaradi katere je prizadeto delovanje pljuč (predvsem slabo 

izkašljujejo). 

3. so starejši od 65 let, 

4. nosečnice, 

5. otroci, mlajši od 2 let. 

 

Cepiva proti običajni sezonski gripi ne zaščitijo pred pandemsko gripo, zato je bilo izdelano 

posebno pandemsko cepivo. Na IVZ-ju (2010) zasledimo razlago, »da je moţno pandemska 

cepiva pripraviti šele tedaj, ko se pandemija začne in se identificira virus, ki pandemijo 

povzroča. Od začetka pojava pandemske gripe si je Svetovna zdravstvena organizacija v 

sodelovanju s proizvajalci cepiv prizadevala za čim prejšnjo proizvodnjo pandemskega 

cepiva. Konec maja 2009 je objavila, kateri tip virusa naj vključijo v pandemsko cepivo. 

Proizvajalci cepiv so v juliju začeli z intenzivno proizvodnjo novega cepiva, ki je bilo na 

razpolago v oktobru«. 

 

Dovoljenje za uporabo obeh cepiv je izdala Evropska komisija na predlog Evropske agencije 

za zdravila (v nadaljevanju EMEA) na podlagi rezultatov o učinkovitosti in varnosti cepiv. 

Cepivo je bilo registrirano za osebe, starejše od 6 mesecev (IVZ, 2009; Vatovec Einspiler, 

2009). 
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Na IVZ-ju (2010) obenem pojasnjujejo, da je Slovenija za prebivalstvo iz drţavnega 

proračuna zagotovila količine pandemskega cepiva glede na ugotovljen epidemiološki vzorec 

povzročitelja in bolezni ter na podlagi ocen tveganja in koristi za prebivalstvo oziroma za 

izbrane skupine prebivalstva, s ciljem zmanjševanja širjenja pandemske gripe in omilitve 

bremena pandemije. 

 

Na voljo sta bili cepivi dve proizvajalcev, in sicer GSK in Novartis. »Eno pandemsko cepivo 

je vsebovalo inaktivirane delce pandemskega virusa gripe, namnoţene v jajcih. V cepivu je 

bil tudi adjuvans ASO3 (skvalen, polisorbat 80, tokoferol), poleg tega pa še pomoţne snovi 

oktoksinol 10, tiomersal, natrijev klorid, natrijev hidrogenfosfat, kalijev dihidrogenfosfat, 

kalijev klorid, magnezijev klorid in voda za injiciranje. Drugo cepivo, ki smo ga v Sloveniji 

uporabljali za cepljenje alergikov na jajca, pa je vseboval inaktivirane cele viruse gripe, 

razmnoţene v celicah Vero (neprekinjena celična linija sesalskega izvora) in ni imel 

adjuvansa« (IVZ, 2010).  

 

Zaradi omejenih proizvodnih kapacitet proizvajalcev je cepivo v drţavo prihajalo postopno, 

razdeljevanje pandemskih cepiv pa je potekalo preko IVZ-ja, ki je slednja po posameznih 

zdravstvenih regijah razdeljeval proporcionalno glede na število prebivalcev. Način 

razdeljevanja in naročanja se je sproti prilagajal razpoloţljivim količinam cepiva. Cepljenje 

proti pandemski gripi je potekalo v pribliţno  68 cepilnih centrih, ki so bili organizirani na 

območnih zavodih za zdravstveno varstvo in v zdravstvenih domovih. Cepilni centri so bili 

prostorsko ločeni od mest, kjer so se obravnavali bolniki. Za izvedbo cepljenja so cepilni 

centri morali zagotoviti ustrezen prostor in opremo (material, potreben za izvedbo cepljenja, 

računalnik ...). Za izvedbo cepljenja so morali cepilni centri zagotoviti ustrezne kadre. Cepilne 

ekipe so bile sestavljene iz zdravnika, medicinske sestre in administratorja (prav tam, 2010). 

 

V Sloveniji se je cepljenje proti pandemski gripi začelo v zadnjem tednu oktobra za 

zdravstvene delavce in v začetku novembra za kronične bolnike. Cepilni centri so spremljali 

porabo cepiva in enkrat tedensko – vsak ponedeljek zjutraj – poročali na IVZ podatke o 

številu cepljenih oseb in porabljenih vial antigena in adjuvansa. Poleg tega so po končanem 

cepljenju proti pandemski gripi pripravili poročilo o številu cepljenih oseb proti pandemski 

gripi po starostnih skupinah in po rizičnih skupinah za cepljenje (prav tam, 2010). 
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Po podatkih IVZ-ja (2010) »je bilo proti pandemski gripi cepljenih nekaj več kot 100.000 

oseb, kar je okrog 5 % prebivalcev Slovenije. V primerjavi z nekaterimi drugimi drţavami 

npr. Švedsko, je bil deleţ cepljenih pri nas zelo nizek (na Švedskem več kot 60 % cepljenih 

prebivalcev). Četudi so bila pričakovanja, da bodo prebivalci ţeleli cepiti, se je pokazalo 

podobno kot pri vsakoletnem tudi cepljenju proti sezonski gripi, kjer Slovenija zaostaja za 

mnogimi drţavami v Evropi z nizkim deleţem«. Dodajajo, »da so raziskave cepljenja proti 

pandemski gripi pokazale, da na odločitev posameznikov glede cepljenja vplivata zaznana 

ogroţenost, ki jo predstavlja bolezen, in ogroţenost, ki jo predstavljajo neţeleni učinki po 

cepljenju pa tudi številni drugi dejavniki«. 

 

Na tem mestu ţelimo opozoriti na izsledke dveh pomembnih raziskav, ki sicer nista bili 

izvedeni v proučevanem obdobju naloge (to je junij–november 2009), vendar preučujeta 

»problematiko«, ki se prekriva z obravnavano temo pandemije nove gripe oziroma cepljenjem 

proti pandemski gripi.   

 

Prva, telefonska raziskava Evrobarometra, je bila izvedena med 26. in 30. novembrom 2009 v 

27 drţavah EU-ja ter na Norveškem, v Švici in Islandiji na vzorcu več kot 28.000 

anketirancev. Z raziskavo
1
 so ţeleli pridobiti podatke o javnem mnenju glede pandemske 

gripe in njene obravnave ter zajeli sledeče teme: odločitev za cepljenje proti sezonski gripi, 

ozaveščenost glede pandemske gripe, skrbi in prepričanja glede pandemske gripe, raven 

informacij o pandemski gripi, zaupanje v vire informacij o pandemski gripi, pandemska gripa 

v medijih, zaščitni ukrepi proti širjenju pandemske gripe, mnenje o cepljenju in cepivu proti 

pandemski gripi (Evropska komisija, 2010).  

 

Glavne ugotovitve za Slovenijo so: 

- Slovenija v večini postavk ne odstopa bistveno od evropskega povprečja. Slovenci so 

bili od vseh evropskih narodov najbolj zadovoljni z informiranostjo o pandemski gripi. 

Tudi dejansko po poznavanju bolezni odstopajo od evropskega povprečja (bolezen 

poznajo bolje, kot je v Evropi v povprečju). V poznavanju pandemske gripe je 

Slovenija primerljiva z Madţarsko, s Francijo in s Švedsko.  

- Slovenci so bili glede zaskrbljenosti, kaj jim bo pandemska gripa prinesla, med manj 

zaskrbljenimi evropskimi narodi. V tem je Slovenija primerljiva z Belgijo in Nemčijo. 

                                                           
1
 Celotno poročilo »Eurobarometer on Influenza H1N1« je v angleškem jeziku dostopno na spletni strani: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_287_en.pdf.  

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_287_en.pdf
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Prav tako je jih je manj, kot je bilo v Evropi v povprečju, skrbelo, da se bodo okuţili s 

to boleznijo (primerljivo z Dansko in s Češko). 

- Med različnimi viri informacij so Slovenci v času pandemije najbolj zaupali 

zdravnikom in farmacevtom (čeprav manj od evropskega povprečja), sledi zaupanje v 

nacionalne avtoritete (ki so v Sloveniji uţivale 64-odstotno zaupanje) in evropske 

avtoritete. Informacijam, ki so jih o pandemski gripi dajali mediji (oziroma ki so jih 

prebivalci našli na internetu), je zaupala manj kot polovica Slovencev. 

- Večino informacij o pandemski gripi so Slovenci pridobili po televiziji oziroma iz 

drugih medijev. Obiskanost nacionalne spletne strani o gripi je bila nad evropskim 

povprečjem. Slovenci so bistveno manj informacij, kot je v Evropi v povprečju, dobili 

od zdravnikov.   

 

Drugo raziskavo je izvedel Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 

v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja. V raziskavi »Vpliv sociodemografskih, 

znanstvenih in psiholoških dejavnikov na odločitev glede cepljenja proti pandemski gripi« 

(Podlesek, Roškar, Komidar, 2010) so se ukvarjali s preučevanjem dejavnikov, ki bi lahko 

vplivali na odločitev Slovencev glede cepljenja proti pandemski gripi.
2
 

 

Avtorji (prav tam, 2010) ugotavljajo, da so zdravstvene avtoritete v preteklem letu tako po 

svetu kot pri nas ob pojavu primerov obolelosti in smrtnih ţrtev zaradi pandemske gripe 

H1N1 kot najučinkovitejši ukrep zavzeto priporočali cepljenje, vendar pa tudi Slovenijo s 

pribliţno 5 % cepljenih lahko uvrstimo med tiste drţave, kjer se je za cepljenje odločil majhen 

deleţ prebivalstva. Avtorji razlagajo, da je odločitev glede neobveznih cepljenj, kot je to 

veljalo na primer za cepljenje proti pandemski gripi, moč pripisati številnim dejavnikom in 

povzemajo ugotovitve nekaterih raziskav, ki so analizirale sprejemanje cepljenja proti 

sezonski gripi.  

 

Slednje so pokazale (prav tam, 2010: 1–2) , »da na odločitev glede cepljenja negativno vpliva 

zaznana verjetnost pojava stranskih učinkov cepiva, strah pred tem, da bi zboleli za gripo, 

dvomi glede stopnje tveganja in potrebe po cepljenju, skrbi v zvezi z učinkovitostjo cepiva, 

strah pred injekcijami in zaupanje ljudi, da lahko sami premagajo gripo. Po drugi strani pa se 

                                                           
2
 Več o študiji »Vpliv sociodemografskih, znanstvenih in psiholoških dejavnikov na odločitev glede cepljenja 

proti pandemski gripi« avtorjev Podlesek, A., Roškar, S. in Komidar, L. (2010) dostopno na spletni strani: 

http://psy.ff.uni-lj.si/gripa/porocilo_o_raziskavi_H1N1_gripa.pdf.  

http://psy.ff.uni-lj.si/gripa/porocilo_o_raziskavi_H1N1_gripa.pdf
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za cepljenje odločajo osebe, ki menijo, da zanje velja visoko tveganje komplikacij ob bolezni 

(na primer bolniki s kroničnimi boleznimi, starejše osebe)«.  

 

Pozitiven vpliv na odločitev o cepljenju kaţejo tudi predhodne hospitalizacije in cepljenja, 

zaznana visoka učinkovitost cepiva, višja raven zaznane resnosti bolezni, višja raven znanja o 

gripi in cepivu ter zaupanje v moderno medicino. Poročila nekaterih raziskav obenem kaţejo 

na pomen kulturno pogojenih dejavnikov (na primer stališča in prepričanja glede bolezni in 

imunizacije), socialne norme glede zdravstvenega vedenja, vplivi vrstnikov ter medijsko 

pokrivanje s cepljenjem povezanih informacij. Mediji so se v zvezi z gripo pokazali kot 

pomemben dejavnik, kar se nanaša na vprašanje podajanja zadostnih informacij o tveganjih in 

koristih cepljenja ter na vprašanje pristranskosti glede odločitve za oziroma proti cepljenju. 

Ugotovitve najnovejših raziskav po pisanju avtorjev (prav tam, 2010) kaţejo na to, da je na 

odločitev za cepljenje vplivala zaznana dovzetnost za bolezen in stopnja nevarnosti cepljenja. 

Nadalje podajamo ugotovitve opravljene raziskave (Podlesek, Roškar, Komidar, 2010: 3), ki 

nam bodo obenem sluţile kot pomembno izhodišče v empiričnem delu naloge. Ugotovitve so 

naslednje: 

- »Med cepljenimi je bil v primerjavi z necepljenimi nekoliko niţji deleţ ţensk (tj., 

ţenske so bile nekoliko manj naklonjene cepljenju),  

- Cepljeni so bili v povprečju starejši in so poročali o večjem številu kroničnih bolezni 

(pri sebi), 

- Cepljeni so v večji meri izhajali iz mestnega okolja, več jih ţivi s partnerjem, več jih 

ima oz. ţivi z otroki. Večji deleţ cepljenih je dal cepiti tudi svoje mladoletne otroke, 

tako proti sezonski kot tudi proti pandemski gripi. Manj kot polovica cepljenih, ki 

imajo mladoletne otroke, je dala cepiti tudi njih, čeprav so otroci navadno zaradi 

obiskovanja vrtca ali šole bolj izpostavljeni virusom gripe. Nihče, ki se ni šel cepit 

sam, ni dal cepiti svojih otrok,   

- Večji deleţ necepljenih je poročal o tem, da je imel nekdo od bliţnjih po nekem 

cepljenju nelokalne stranske učinke,  

- Večji deleţ cepljenih kot necepljenih se je pred ali v zadnji sezoni cepil tudi proti 

sezonski gripi in se redno cepi proti njej,  

- Velik deleţ cepljenih je poročal, da se je proti pandemski gripi cepil tudi nekdo od 

njemu bliţnjih, 
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- Cepljeni nekoliko pogosteje od necepljenih spremljajo novice. V večji meri jih 

spremljajo na TV-ju in na radiu kot necepljeni, katerih večji deleţ za informiranje 

uporablja internet, 

- Cepljeni so bili manj zadovoljni s svoji odločitvijo glede cepljenja kot necepljeni, 

- Cepljeni nasploh nekoliko bolj zaupajo informacijam v medijih. Bolj kot necepljeni so 

zaupali pozitivnim strokovnim informacijam o cepljenju proti pandemski gripi, 

medtem ko so necepljeni bolj kot cepljeni zaupali strokovnim informacijam, ki 

cepljenju niso bile naklonjene. Cepljeni so mnogo bolj kot necepljeni verjeli, da je 

cepivo varno, in so poročali o večji verjetnosti, da se bodo naslednjo sezono šli cepit 

proti pandemski gripi, enako pa je veljalo tudi za sezonsko gripo, 

- Na odločanje cepljenih je imelo pozitivno mnenje strokovnjakov večji vpliv kot na 

odločanje necepljenih negativno mnenje strokovnjakov o cepljenju. Večji deleţ 

cepljenih kot necepljenih je kot vzrok odločitvi navajal enako odločitev bliţnjih. Zdi 

se, da so bili cepljeni pri odločanju bolj podvrţeni socialni primerjavi in/ali pritiskom. 

- Deleţ cepljenih, ki so poročali o strahu pred zapleti gripe, je bil večji kot deleţ 

necepljenih, ki so poročali o strahu pred stranskimi učinki cepiva. Polovica cepljenih 

je menila, da si ne morejo privoščiti izostanka z dela oz. od drugih obveznosti  

- Nobena od preučevanih psiholoških značilnosti ni statistično pomembno razlikovala 

med cepljenimi in necepljenimi, razen temeljitost odločanja. Cepljeni so se bolj 

strinjali s trditvami, ki so omenjale, da načrtujejo daleč vnaprej, da je njihovo 

odločanje načrten, logičen proces, da dvakrat preverijo svoje informacijske vire, 

preden se odločijo, da pretehtajo vse »za« in »proti«. 

 

Avtorji sicer opozarjajo na to, da je bila »raziskava izvedena v času, ko se je število okuţb s 

pandemsko gripo ţe umirilo, prav tako pa je v tistem času v javnost pricurljala novica, da je 

bilo v pogodbi med slovensko vlado in proizvajalcem cepiva za virus H1N1 zapisano, da za 

vse morebitne s cepivom povezane teţave odgovornost nosi drţava in ne proizvajalec. 

Ugotovljeno nizko zadovoljstvo z odločitvijo glede cepljenja pri udeleţencih, ki so se cepili, 

je torej lahko posledica teh dveh dejstev. Pri prostih odgovorih, kjer so udeleţenci navajali, 

zakaj menijo, da je cepivo varno ali nevarno, jih je precej omenjalo, da so bile informacije 

zelo ambivalentne in reakcija v medijih pretirana. Mediji bi morali v prihodnje v primerih 

grozeče pandemije poročati bolj premišljeno in načrtno, podajati temeljitejše informacije "za" 

in "proti", bolje slediti načelom komuniciranja v rizičnih situacijah in pomagati jeziti paniko 

in graditi atmosfero vzajemnega zaupanja« (prav tam, 2010: 7).   



 17 

3.3 Izvor in razvoj bolezni po svetu in pri nas  

 
Svetovno dogajanje vezano na novo gripo je zelo podrobno spremljala in o njem poročala 

SZO. Vodilno vlogo pri zbiranju podatkov in usklajevanju aktivnosti v drţavah članicah je 

imel v Evropi ECDC. Pri nas je podobno vlogo prevzel IVZ.  

 

V nadaljevanju ţelimo prikazati nekatere ključne mejnike, dogodke in aktivnosti, ki so 

spremljali potek pandemije nove gripe tako na svetovni in evropski ravni kot pri nas. 

 

- Prvi primeri okuţbe ljudi z virusom gripe A (H1N1) so bili po podatkih ECDC-ja 

(2010) in IVZ-ja (2010) odkriti na ameriškem kontinentu. 23. aprila 2009 je ECDC 

potrdil sedem primerov influence A(H1N1) v Kaliforniji in Teksasu. Postavljen je bil 

sum, da je šlo za prenos s človeka na človeka. Istega dne so iz Mehike poročali o 120 

potrjenih primerih respiratornih okuţb zaradi influence in o 20 smrtnih primerih. Prav 

tako je 23. aprila Evropska komisija (EC) DG SANCO premaknila stopnjo 

pripravljenosti v najvišjo - »rdečo« - in aktivirala svoje kapacitete za ukrepanje v 

izrednih zdravstvenih razmerah (Health Emergency Operational Facilities - HEOF ),  

- Skladno z Globalnim načrtom konec aprila, natančneje 27. aprila 2009, je SZO 

razglasila 4. fazo pandemske pripravljenosti. Razlog za razglasitev 4. stopnje je bil 

pojav novega virusa influence, ki je sposoben okuţiti ljudi in se hkrati učinkovito 

prenaša s človeka na človeka, zaradi česar se je pojavila groţnja za pandemijo. V tem 

trenutku je SZO poudarila, da ni treba omejevati potovanj ali trgovine, je pa 

spremenila koncept strategije ukrepanja iz omejevanja širjenja virusa v zmanjševanje 

škode zaradi okuţbe s pandemskim virusom, 

- 28. aprila so bili laboratorijsko potrjeni prvi primeri v Evropi, in sicer en primer v 

Španiji in dva primera na Škotskem (kjer je bil potrjen tudi prvi smrtni primer izven 

Amerike in v drţavah EU-ja, in sicer pri bolniku s kronično boleznijo), 

- 2. maja je SZO izdala priporočila o umivanju rok z namenom preprečevanja širjenja 

virusa gripe, 

- Zaradi širjenja novega virusa tudi na druge celine, je SZO 11. 6. 2009 razglasila 6. 

stopnjo pandemske pripravljenosti (IVZ, Ministrstvo za zdravje, 2009), kar je 

pomenilo, da se novi virus gripe širi med ljudmi v več kot eni regiji, da je pandemija v 

teku in da bo najverjetneje trajala nekaj mesecev, 
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- 16. julija je SZO prenehala z objavljanjem kumulativnih podatkov po posameznih 

drţavah in regijah in je začela s poročanjem samo o primerih v novo prizadetih 

drţavah,  

- 20. julija 2009 je ECDC objavil tretjo oceno tveganja s predvidevanjem, da bi bilo 

lahko v drugem valu pandemije prizadete 20–30 % populacije, z najvišjim deleţem 

med najmlajšo starostno skupino, z deleţem hospitalizacije 1–2 % ter smrtnostjo med 

0,1–0,2 %,  

- Jeseni je SZO prenehala s poročanjem o posameznih potrjenih primerih pandemske 

gripe, tedensko so objavljali samo število smrtnih primerov po posameznih regijah. 

 

V načrtu pripravljenosti na pandemijo gripe Ministrstva za zdravje (2009) zasledimo, da je 

bilo Ministrstvo za zdravje RS preko sistemov zgodnjega opozarjanja in obveščanja EU-ja in 

SZO-ja obveščeno o pojavu izbruhov bolezni, ki prizadene dihala in jo povzroča novi virus 

gripe A (H1N1). 

 

V nadaljevanju podajamo pregled razvoja nove gripe pri nas, pri čemer ţelimo poudariti, da 

gre obenem za dogodke, ki so bili tudi v medijskem smislu v splošnem obravnavani kot 

dogodki z dejavniki objavne vrednosti: 

- 19. 6. 2009 je bil v  Sloveniji potrjen prvi primer nove gripe, in sicer pri mlajši ţenski, 

ki se je vrnila s potovanja iz New Yorka, 

- Mesec dni kasneje, 19. 7. 2009, je bil zabeleţen primer skupinske okuţbe, ko so 

okuţbo z novo gripo potrdili pri maturantih, ki so se vrnili z izleta v Grčiji. Po 

podatkih IVZ-ja (2010) je med prvimi stotimi bolniki s potrjeno novo, pandemsko 

gripo v Sloveniji, slaba tretjina zbolela po vrnitvi iz Grčije, petina pa po vrnitvi iz 

Španije. Starostna struktura prvih stotih primerov pandemske gripe v Sloveniji je bila 

podobna starostni strukturi opisani v drugih evropskih drţavah, kjer je bila povprečna 

starost od 20 do 30 let. Klinična slika je bila pri vseh blaga, zapletov ni bilo,  

- S 1. 9. 2009 je Slovenija skladno s priporočili SZO-ja in ECDC-ja prešla iz faze 

zadrţevanja v fazo zmanjševanja škode oziroma ublaţitve posledic pandemije, 

- 9. 9. 2009 je bil registriran prvi izbruh pandemske gripe v OŠ Polzela, sledili so izbuhi 

še v drugih šolah (skupno je šlo za 68 izbruhov večinoma v OŠ in srednjih šolah, 

zadnji je bil zabeleţen 20. 11. 2009), 
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- Konec oktobra se je v cepilnih centrih v zdravstvenih domovih in območnih zavodih 

za zdravstveno varstvo začelo izvajati cepljenje za prednostne skupine, od prve 

polovice  novembra postane cepljenje dostopno celotnemu prebivalstvu,  

- Prva bolnica z novo gripo (starejša ţenska od 50 do 60 let, s kronično boleznijo) v 

ljubljanskem UKC-ju premine 3. 11. 2009.  

 

Za laţjo predstavo stanja obolevnosti za gripo pri nas, na podlagi podatkov epidemiološkega 

mreţnega spremljanja IVZ-ja (2010), podajamo še prikaz tedenskega pregleda števila 

testiranih in števila pozitivnih bolnikov na virus influenca A (H1N1) 2009 v Laboratoriju za 

viruse IVZ-ja Republike Slovenije. Iz grafa je moč razbrati stanje od  40. tedna v 2009 do 12. 

tedna v letu 2010 oziroma 28. marca 2010. Opazimo lahko, da od 15. 2. 2010 dalje noben od 

testiranih vzorcev ni bil pozitiven. Tudi kasnejša poročila nakazujejo na to, da je kroţenje 

virusa influence praktično nično, majhen priliv vzorcev je negativen. 

 

Slika 1: Število testiranih in število pozitivnih bolnikov na virus influence A (H1N1) 2009 v 

Laboratoriju za viruse IVZ RS po tednih 
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Vir: IVZ, 2010 

3.3.1 Obdobja in faze razvoja pandemije 

 

V Načrtu pripravljenosti na pandemijo gripe na področju zdravstva, ki ga je pripravilo 

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (2006, 2009: 3), je pandemija (pandemos izhaja iz 

latinske besede pandere, kar pomeni razprostranjen, razširjen (IVZ, 2009) opredeljena kot 
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»pojav posamezne nalezljive bolezni, ki se v obliki epidemij pojavlja v več regijah, drţavah in 

celinah«.  

 

Do pandemije običajno pride, kadar se v okolju pojavi nov povzročitelj nalezljive bolezni, 

nov virus gripe, ki je pomembno drugačen od virusov, ki so do tedaj kroţili med 

prebivalstvom, in je sposoben:  

- okuţiti ljudi, 

- se širiti od človeka na človeka,  

- povzročiti bolezen pri večini okuţenih in  

- hitrega širjenja med prebivalstvom zaradi nizke ali neobstoječe odpornosti (MNZ, 2006, 

2009: 3; IVZ, 2009).  

 

»Pandemija se običajno pojavlja v več valovih, ki se po svojih značilnostih lahko med seboj 

povsem razlikujejo. Vsaki pandemiji sledi postpandemična faza. Med trajanjem pandemije se 

z novim virusom okuţi veliko ljudi, ki nato razvijejo imunost, nekateri pa imunost pridobijo s 

pravočasnim cepljenjem.« (IVZ, 2009). 

 

Virus pandemične gripe se širi na enak način kot virus običajne sezonske gripe, razlika je le v 

tem, da ne obstaja predhodna imunost pri ljudeh, zato oboli večji odstotek populacije in tudi 

klinična slika je običajno teţja. Iz tega sledi, da je načrtovanje pripravljenosti na pandemijo 

gripe kot potencialne nevarnosti še toliko pomembnejše za laţje ukrepanje in delovanje vseh 

pristojnih sluţb.  

 

Načrtovanje poteka po posameznih fazah pandemije, ki jih je sprejela SZO. Faze so 

opredeljene po treh obdobjih, in sicer:  

1. interpandemično obdobje,  

2. obdobje povečane budnosti in  

3. obdobje pandemije  
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Tabela 1: Obdobja in faze razvoja pandemične gripe po SZO-ju – na primeru razvoja nove 

gripe   

 

Faze pandemije gripo po Svetovni zdravstveni organizaciji  

 

 

INTERPANDEMIČN

O OBDOBJE  

Faza 1 Pri ljudeh ni dokazanega novega podtipa virusa gripe.  

Podtip virusa gripe, ki lahko povzroči bolezen pri ljudeh, je lahko prisoten 

pri ţivalih vendar je tveganje za prenos na ljudi nizko.   

Faza 2 Pri ljudeh ni dokazanega novega podtipa virusa gripe. 

Pri ţivalih je prisoten podtip virusa gripe, ki predstavlja precejšnje tveganje 

za prenos na ljudi. 

 

OBDOBJE 

POVEČANE 

BUDNOSTI  

Faza 3 Okuţba z novim podtipom virusa gripe pri ljudeh.  

Prenosa virusa gripe med ljudmi ni, ali pa je zelo redek in le med osebami, 

ki so v tesnem stiku. 

Faza 4 Manjši skupki obolelih za gripo, ki se pojavljajo na omejenih območjih. 

Nov podtip virusa gripe še ni dobro prilagojen na ljudi.  

Faza 5 Večji skupki obolelih za gripo, ki jo povzroča nov podtip virusa gripe, se še 

vedno pojavljajo na omejenih območjih. 

Virus gripe se vse bolje prilagaja na človeka, ni pa dobro prenosljiv. 

 

OBDOBJE 

PANDEMIJE  

Faza 6 Pamdemsko širjenje novega podtipa virusa gripe na več območij, drţav in 

celin.  

Nov podtip virusa gripe se je dobro prilagodil na ljudi.  

Vir: SZO; MNZ (2009) 

 

3.3.2 Vloga posameznih institucij in organov 

 

Zaznavanje in reagiranje na globalne groţnje nalezljivih bolezni je ekonomski, humanitarni in 

nacionalnovarnostni interes vsake drţave, predvsem pa je bistveno za zdravje njenih 

drţavljanov.  

V nadaljevanju ţelimo predstaviti dve pomembni instituciji, ki sta imeli v primeru pandemije 

nove gripe osrednjo vlogo.  

1. Svetovna zdravstvena organizacija 

Leta 1948 ustanovljena specializirana agencija OZN-a ima vodilno vlogo pri zdravstvenih 

vprašanjih na globalnem nivoju, skozi svoje osrednje funkcije pa skrbi tudi za postavljanje 

norm in standardov ter nadzor nad njihovo implementacijo (SZO, 2007).  

V globalnem načrtu pandemske pripravljenosti na influenco je opredeljena vloga SZO-ja ter 

smernice oziroma pravila delovanja pred, med in po pandemiji tako na nacionalnem kot 

regionalnem nivoju (SZO, 1999).  
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2. Evropski center za spremljanje in obvladovanje bolezni  

 

Da sodi zdravje med prednostna vprašanja za prebivalce Evrope in obenem Evropske unije, 

nam pod rubriko javno zdravje, sporočajo tudi na portalu Evropske unije. Ker bolezen v 

današnjem globaliziranem svetu ne pozna meja, so pri potencialnih nevarnostih, kot na primer 

epidemiji gripe, pomembni skupni ukrepi (europa.eu, 2010).  

 

Na ravni EU-ja ima ključno vlogo pri preprečevanju in obvladovanju bolezni Evropski center 

za spremljanje in obvladovanje bolezni (v nadaljevanju ECDC). ECDC s sedeţem v 

Stockholmu »zbira in daje podatke o trenutnih in novih nevarnostih, obenem pa sodeluje z 

nacionalnimi sogovorniki pri razvoju vseevropskih nadzornih sistemov in sistemov zgodnjega 

opozarjanja«. Osrednja vloga agencije EU-ja omogoča hitro odzivnost na nevarnosti in ravno 

hitrost odziva je tista, ki lahko odloča o tem, ali se bo omogočila pravočasna zajezitev širjenja 

bolezni ali pa se ta razširi v hudo epidemijo.  

3.4 Pripravljenost slovenskega zdravstva na pandemsko gripo  

 

Pandemija gripe za razliko od epidemije običajne gripe ne predstavlja samo pomembnega 

javnozdravstvenega problema, ampak zaradi njenega obsega tudi širši druţbeni problem. V 

Načrtu zato posebej poudarjajo vlogo vseh ustreznih sluţb v zdravstvu in njihovo 

pripravljenost na pandemijo in pojasnjujejo, da je pravočasno in ustrezno načrtovanje ključno 

za učinkovitost ukrepanja (MNZ, 2009).  

 

Miklavčič (2009: 2) pojasnjuje, da predstavlja »Načrt pripravljenosti na pandemijo gripe na 

področju delovanja zdravstva predstavlja osnovo za vse izvedbene operativne dokumente 

vseh resorjev drţave, posameznih zdravstvenih zavodov in drugih organizacij, ki se morajo v 

taki situaciji odzvati«.  

Zaradi narave nalezljivih bolezni obstaja interes drţav, da v obliki zakonov in pravilnikov 

opredelijo obveznosti na področju varovanja pred nalezljivimi boleznimi. V Sloveniji imamo 

ţe od leta 1985 vzpostavljen nacionalni sistem epidemiološkega spremljanja in obvladovanja 

nalezljivih bolezni. (Grilc, Pirnat 1993: 12).  

 

Pravno podlago za spremljanje in ukrepanje za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih 

bolezni določajo (MNZ, 2009):   
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1. Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95, 47/04-Zd-ZPZ in 119/05; 

v nadaljevanju ZNB).  

ZNB določa splošne in posebne ukrepe proti nalezljivim boleznim, izvajalce teh ukrepov ter 

seznam nalezljivih bolezni, pri katerih se izvajajo splošni in posebni ukrepi. Vsakdo v 

Sloveniji ima dolţnost varovati svoje zdravje ter zdravje drugih pred nalezljivi boleznimi in 

bolnišničnimi okuţbami ter hkrati pravico do varstva pred temi boleznimi, ki obsega splošne 

in posebne ukrepe za njihovo preprečevanje in obvladovanje. Posebne ukrepe predstavljajo 

poleg usmerjene zdravstvene vzgoje in izobraţevanja še zgodnje odkrivanje virov okuţbe in 

bolnikov z nalezljivimi boleznimi ter postavitev diagnoze, prijavljanje nalezljivih bolezni in 

epidemij, epidemiološka preiskava, osamitev (izolacija), karantena, obvezno zdravljenje ter 

poseben prevoz bolnikov, cepljenje ter zaščita z zdravili, dezinfekcija, dezinsekcija in 

deratizacija in obvezni zdravstveno higienski pregledi s svetovanjem. Izvajajo jih fizične in 

pravne osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, pri nalezljivih boleznih, ki se prenašajo 

med ţivalmi in človekom (zoonozah), pa tudi fizične in pravne osebe, ki opravljajo 

veterinarsko dejavnost. Naloge drţave na področju varstva pred nalezljivimi boleznimi 

izvajajo Ministrstvo za zdravstvo, Inštitut za varovanje zdravja (v nadaljevanju IVZ) in 

območni zavodi za zdravstveno varstvo (3., 4., 5. in 10. člen ZNB).  

 

2. Podzakonski akti na področju nalezljivih bolezni: 

- Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in 

obvladovanje (Uradni list RS, št 16/99), 

- Pravilnik o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom in razširjanjem 

nalezljivih bolezni (Uradni list RS, št. 16/99 in 50/05),  

- Letni program imunoprofilakse in kemoprofilakse,  

- Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja 

bolnišničnih okuţb (Uradni list RS, št. 74/99) ter  

- Pravilnik o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankih (Uradni list RS, 

št. 70/97) 

- Pravilnik o opravljanju mrliškopregledne sluţbe 

 

3.   Odločbe EU-ja na področju nalezljivih bolezni: 

- Decision No 2119/98/EC Network for the epidemiological surveillance and control of 

communicable diseases in the Community 24, september 1998. 
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- Decison on the early warning and response system for the prevention and control of 

communicable disease under Decision No 2119/98/EC. 22. december 1999 

 

4. Mednarodni zdravstveni pravilnik SZO-ja (iz leta 1969, revidiran 1973, 1981 in 

2005 (ta je začel veljati junija 2007)). 

 

Poleg ukrepov, ki so določeni z zakonom, varstvo prebivalcev pred vnosom nalezljivih 

bolezni iz tujine obsega ukrepe, ki jih določajo mednarodne zdravstvene in sanitarne 

konvencije ter druge mednarodne pogodbe, ki jih je sklenila oziroma ratificirala Republika 

Slovenija. V primeru pandemije se uporabljajo tudi določila Zakona o varstvu pred naravnimi 

in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94 in 41/04), ki mnoţični pojav nalezljive bolezni 

razvršča med naravne nesreče (MNZ, 2009). 

 

3.4.1 Naloge posameznih institucij in organov  

 

V Načrtu (MNZ, 2009) so prav tako opredeljene naloge posameznih institucij in organov v 

primeru pandemije nove gripe.  

Osrednja naloga Nacionalne koordinacijske skupine je skrb za koordinacijo med resorji pri 

načrtovanju preventivnih in drugih ukrepov na različnih ravneh (interno v institucijah in 

eksterno v institucijah, ki so v njihovi pristojnosti). Koordinacijska skupina je zadolţena tudi 

za koordinacijo priprave internih načrtov za delovanje v času pandemije, za koordinacijo z 

delovno koordinacijsko skupino in za koordinacijo z zadolţeno osebo za krizno upravljanje in 

komuniciranje.  

Ministrstvo za zdravje med svoje naloge prišteva pripravo načrta pripravljenosti na 

pandemijo gripe na področju zdravstva, redno revidiranje načrta pripravljenosti na pandemijo 

gripe na področju zdravstva, določanje ukrepov na področju zdravstva v primeru pandemije 

gripe, koordinacijo načrtovalnih aktivnosti z drugimi ministrstvi in štabom CZ RS, aktiviranje 

in usmerjanje izvajanja ukrepov na področju zdravstva v primeru pandemije gripe, 

mednarodno sodelovanje v okviru EU-ja pri načrtovanju ukrepov omejevanja in 

preprečevanja posledic pandemije gripe na mednarodni ravni (prek sistemov EWRS (Early 

Warning and Response System) in RAS-BICHAT (Rapid Alert System for Biological and 
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Chemical Attacks and Threats)) ter strateška sporočila za javnost povezanih s pandemijo gripe 

v skladu s planom komunikacije. 

 

Med naloge koordinacijske skupine Ministrstva za zdravje sodijo redno pregledovanje 

Načrta pripravljenosti na pandemijo gripe na področju zdravstva in predlaganje njegovega 

revidiranja, spremljanje razvoja situacije in svetovanje ministru glede aktiviranja in izvajanja 

ukrepov iz Načrta pripravljenosti na pandemijo gripe na področju zdravstva, svetovanje 

ministru glede koordinacije operativnih aktivnosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti ter 

drugih ministrstev in štaba CZ RS v primeru pandemije gripe, svetovanje ministru glede vseh 

operativnih sporočil za javnost povezanih s pandemijo gripe. 

 

V nadaljevanju predstavljamo glavne naloge Zavodov za zdravstveno varstvo (v 

nadaljevanju ZZV), in sicer: izvajanje aktivnega in pasivnega kontinuiranega 

epidemiološkega spremljanja gripe, izvajanje zdravstvene promocije, priprava 

zdravstvenovzgojnega gradiva in koordinacija zdravstvenovzgojne aktivnosti v regiji s 

področja preprečevanja in omejevanja gripe, vzpostavitev odprtega telefona glede 

informiranja o preprečevanju širjenja gripe, zagotovitev aktiviranja načrtovanih 

javnozdravstvenih ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja gripe v regiji, regionalno 

usklajevanje aktivnosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti za izvedbo ukrepov v primeru 

pandemije gripe, svetovanje izvajalcem zdravstvene dejavnosti na območju pristojnosti 

posameznih ZZV-jev (elektronska pošta, telefon za strokovno javnost), vzpostavitev 

komunikacijske mreţe z lokalnimi mediji, izobraţevalnimi ustanovami, nevladnimi 

organizacijami, lokalno skupnostjo, ţupani, politiki, mnenjskimi voditelji in njena uporaba v 

skladu s komunikacijskim načrtom, koordinacija in izvajanje cepljenja v regiji v sodelovanju 

z drugimi izvajalci zdravstvene dejavnosti, zagotavljanje strokovne podpore pri skrbi za čisto 

pitno vodo, varno hrano, varno in čisto okolje in ravnanje z odpadki v pandemskem obdobju, 

priprava načrta Zavoda za zdravstveno varstvo za delo v primeru pandemije gripe. 

  

Med aktivne institucije v primeru pandemije gripe sodijo tudi izvajalci zdravstvene 

dejavnosti, katerih naloga je, da preko različnih aktivnosti zagotovijo čim bolj nemoteno 

opravljanje zdravstvene dejavnosti. Med aktivnosti prištevamo pripravo načrta in 

zagotavljanje izvajanja načrta zdravstvenih zavodov in drugih izvajalcev zdravstvene 

dejavnosti za delo v primeru pandemije gripe, usklajevanje načrtov izvajalcev zdravstvene 

dejavnosti z regionalnim ZZV-jem, usposabljanje zdravstvenih delavcev za delo v primeru 
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pandemije gripe, zagotovitev ustrezne in količinsko zadostne zaščitne opreme, izvajanje 

ukrepov predvidenih glede na fazo pandemije, vzpostavitev komunikacije s prebivalstvom v 

skladu s komunikacijskim načrtom. 

 

3.4.2 Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije  

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije je osrednja nacionalna ustanova, katere 

glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike 

Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov. Poleg osrednje 

vloge v dejavnosti javnega zdravja v Sloveniji se IVZ aktivno vključuje tudi v mednarodne 

projekte, ki pokrivajo različna področja zdravja in splošnih javnozdravstvenih problemov 

prebivalstva. IVZ predstavlja tudi ekspertno raven za podporo odločitvam, ki jih sprejema 

drţava na nacionalnem in lokalnem nivoju in ki imajo posreden ali neposreden vpliv na 

zdravje (ivz.si, 2010).  

 

Naloge Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije so:  

- Mednarodno sodelovanje in komuniciranje s SZO-jem in EU-jem prek sistemov 

EWRS (Early Warning and Response System) in RAS-BICHAT (Rapid Alert System 

for Biological and Chemical Attacks and Threats), 

- Epidemiološko spremljanje gripe (ključno za pravočasno zaznavo kroţenja virusa 

gripe v populaciji), 

- Laboratorijska diagnostika virusa gripe, 

- Komunikacija in posredovanje informacij znotraj zdravstva in veterin, 

- Obveščanje javnosti v skladu s komunikacijskim načrtom, 

- Vzpostavitev odprtega telefona za prebivalstvo za informacije o preprečevanju širjenja 

okuţbe, 

- Koordinacija priprave kriterijev za izolacijo in karanteno, 

- Koordinacija priprave različnih navodil vključno z dokumentacijo za zdravstveno 

sluţbo (navodila za cepljenje, navodila za odvzem vzorcev, navodilo o vodenju 

evidenc o obolelih ...), 

- Sodelovanje pri pripravi programov usposabljanja zdravstvenih delavcev za delo v 

primeru pandemije gripe,  

- Priprava strategije in operativnega načrta cepljenja, 

- Priprava načrta za delo v primeru pandemije gripe. 
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4. MNOŢIČNI MEDIJI 

 

Coms in Slovic (v Meyer, 1990) sta v eksperimentu prosila prostovoljce, naj ocenijo število 

umrlih v ZDA, glede na različne vzroke. Opravila sta tudi analizo vsebine v časopisih, z 

namenom ugotoviti, kateri vzroki se najpogosteje navajajo. Njuna ugotovitev: vzroki smrti, o 

katerih poroča tisk, so skrajno popačeni. Izkazalo se je, da je predstava o vzrokih smrti v 

glavah prostovoljcev še slabša. Raziskava je pokazala, da je osebna ocenitev sveta 

posameznikov bliţje grozljivi podobi iz sveta časopisov, kot ocenitvi realnega sveta. Gre le za 

enega od primerov, iz katerega je moč razbrati, da se mediji s svojim obstojem in vplivom 

vpletajo v konstruiranje druţbene realnosti (Drame, 1991).  

Kot smo ţe omenili Lippmann (1999: 39) trdi: »Edini občutek, ki ga imamo lahko ob 

dogodku, ki ga nismo doţiveli, je občutek, ki se nam zbudi zaradi naše mentalne slike tega 

dogodk.« Vendar pa tisto, »kar posameznikovemu lastnemu neposrednemu izkustvu ni 

dostopno, lahko pridobi preko komunikacije. Tako mediji razširjajo območje posameznikove 

realnosti, ki pa je realnost drugega reda, saj ţe ima dodan smisel in pomen« (Johnson-Cartee, 

2005: 148).  

 

Koširjeva (2003: 75) opozarja: »Mediji ne odsevajo druţbene stvarnosti in niso ogledalo 

druţbe. Mnoţični mediji konstruirajo realnost in njene reprezentacije«. O tem piše tudi Luthar 

(1992: 22-23), ki meni, da novinarsko sporočanje ni zgolj posredovanje obstoječe realnosti, 

temveč reakcija, druţbeni proces reprezentacije oziroma »druţbeni proces predstavitve, 

ustvarjanja smisla znotraj označevanega sistema, ki je na voljo«. Ali kot poudarja Bašićeva 

(1990: 6-7), medijska resničnost »ni samo izkrivljena podoba realne realnosti, ampak je to 

proces oblikovanja in posredovanja določenih segmentov sveta, ki v primeru , da zavzamejo 

pozicijo podobe realnosti, vplivajo na našo percepcijo sveta«. Vsakršno novinarsko 

sporočanje je torej vpeto v proces oblikovanja sporočila, ki pa je za občinstvo mnoţičnih 

medijev največkrat neviden.  
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4.1 Mnoţični mediji in določanje druţbene realnosti 

 

Mnoţični mediji so največji vir informacij širšemu občinstvu. Ljudje dnevno pridobivamo 

informacije iz časopisov, televizijskih prispevkov, radijskih programov, svetovnega spleta. 

Mediji se vpletajo v konstruiranje druţbene realnosti, ki pa jo razumemo kot skupek 

najrazličnejših realnosti (Drame, 1991). Številni avtorji se strinjajo s trditvijo, da realnost 

poteka samo skozi druţbeno interakcijo (v njeno realni ali simbolni obliki) in je ustvarjena 

preko druţbenega procesa komunikacije (Berger in Luckmann, 1966; Watzlawick, Beavin in 

Jackson, 1967; Schutz, 1970, v Johnson-Cartee, 2005: 1). Pri tem procesu so posamezniki 

obenem oblikovalci in producenti sveta, kar vodi do skladnosti med zunanjim okoljem in našo 

percepcijo tega okolja. Tako druţbeno realnost definira posameznikovo subjektivno realnost 

ter skozi internalizacijo zunanje realnosti dobi svoj pomen (Bašić, 1990: 95–96).   

Na tem mestu ţelimo izpostaviti tudi »vprašanje medijske realnosti«. »Vsaka realnost je 

druţbena in je hkrati druţbeno konstruirana. Teţko pa bi rekli, da je vsaka realnost medijsko 

konstruirana ali da je vsaka realnost tudi medijska.« (Drame, 1991: 9) 

 

Iz Pecheuxove teze (prav tam: 10): »da druţbene institucije, kot so recimo mediji, niso samo 

točke konkurenčnih diskurzivnih praks, ampak so agencije za proizvodnjo realnosti in 

subjektov, ki tej realnosti pripadajo«, lahko razberemo, da obstaja posebna »medijska 

realnost«. Ali obstoj »medijske realnosti« predpostavlja obstoj »realne realnosti«, ki je 

objektivna in s tem predpostavlja, da je »medijska realnost« izkrivljena realnost, ki popači in 

dekontekstualizira dogodke? Enostavneje je trditi, da »zunaj« zajete predmete novinarji s 

prenosom v medijsko realnost rekonstekstualizirajo in jih s postavitvijo v nove forme, 

kontekste , odnose na novo vzpostavijo. Pri tem nobenega od teh kontekstov ne moremo imeti 

za pravega, saj vsak izmed njih pogojuje različno realnost. »Medijska realnost« je le ena od 

mnoţic bolj ali manj enako relevantnih, upoštevanja vrednih realnosti. Rangiranje teh 

realnosti med seboj je prepuščeno vsakemu posamezniku. 

 

Medijsko realnost lahko definiramo kot del druţbene realnosti (kot spleta objektivnih, 

simbolnih in subjektivnih realnosti) in hkrati posebna realnost, ki je za njene nosilce (ti 

oblikujejo pomene, poosebljajo definicije realnosti in jo na tej osnovi interpretirajo) prav tako 

skupek objektivnih, simbolnih in subjektivnih realnosti (Drame, 1991: 8–15).  

 



 29 

4.2 Druţba tveganja 

Številni avtorji so ob preučevanju sodobne druţbe prišli do podobnih zaključkov, predvsem 

glede vedno večjega števila pretečih nevarnosti, neznanih tveganj s teţkimi posledicami, 

groţenj, moralnih panik, pomanjkanja varnosti, strahu. Pri različnih avtorjih najdemo različna 

poimenovanja, tako na primer Beck: druţba tveganja (2001), Furedi: kultura strahu (1997), 

Thomson v delu Moral Panics (1998) je mnenja, da je nastopil čas pogostih moralnih panik.  

 

Značilnosti »druţbe tveganja« se kaţejo predvsem kot preţetost vsakdana s premislekom o 

tveganjih. Pojavlja se poplava nasprotujočih si informacij o pretečih tveganjih ter dnevne 

dileme, ali upoštevati nasvete ali ne in v kolikor jih upoštevati, katere in katere ne: »zgleda,  

kot da ne moremo premagati tveganj, ki so nam predstavljena,: globalno segrevanje, novi 

virusi ... so izven naše kontrole. Ne vidimo jih, ne moremo vedeti, ali dejansko obstajajo, 

kljub temu se moramo vsakodnevno odločiti, ali si upamo jesti perutnino, piti vodo iz 

plastenk ...« (Franklin, 1998: 1) Sprejemamo te odločitve, kljub temu, da nam eksperti in 

politiki podajajo nasprotujoče si informacije, kar zmanjšuje naše zaupanje v njihovo 

obveščanje (prav tam: 1).  

 

Podobno menita tudi Giddens (1991): »Poleg vseh tveganj, ki modernega posameznika 

ogroţajo, se mora ta soočiti tudi s proizvedeno negotovostjo« in Ule (2003): »Proizvedena 

negotovost pomeni, da se naše negotovosti z več znanja in več ekspertske racionalnosti ne 

zmanjšujejo, temveč povečujejo. Proizvedena negotovost izziva nove refleksivne oblike 

obnašanja na vseh področjih ţivljenja, kar pomeni, da se mora vsakdo naučiti, kako se 

odločati v situacijah omejenega znanja, brez »papeţevske nezmotljivosti« ekspertov.« 

 

»Napovedovanje groţnje z nevarnostjo je postala centralna dejavnost, ki vedno bolj definira 

individualno in kolektivno ţivljenje« (Wollacott, 1998: 120). Osnove vseh napovedovanj 

groţenj z nevarnostjo so enake: »Napovej, opozori in se izogni« (prav tam: 120), ne glede na 

to, kaj je socialni trend (rak na pljučih, globalno segrevanje, samsko starševstvo).« (prav tam: 

120) 

 

 

Številni avtorji za nastalo situacijo krivijo predvsem medije (Furedi, 1997; Thomson, 1998;  

Wolacott, 1998).  Mediji imajo pomembno vlogo pri oblikovanju druţbene percepcije. Prav 
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tako imajo pomembno vlogo pri oblikovanju druţbene percepcije nevarnosti in tveganj. 

Mediji ljudi ne le bolje informirajo, temveč tudi bolj prestrašijo. Pri tem je v veliki meri 

njihova odgovornost, da so nekatere vrste nevarnosti prekomerno razvpite, druge pa 

popolnoma prezrte (Furedi v Razpotnik, 1999).  

 

Občasno zgleda, kot da se časopisi in televizija ukvarjajo z maločim drugim (Wollacott, 

1998). Naslovnice časopisov dnevno opozarjajo na kakšno novo nevarnost, ki izvira iz 

moralne medlosti, televizijski programi pa ponavljajo teme s senzacionalnimi 

dokumentarnimi oddajami (Thomson, 1998). 

 

4.3 Medijska reprezentacija zdravja in bolezni  

 

Vse večja mediatizacija zdravja in tveganj lahko določa in organizira druţbeno realnost 

zdravja, bolezni in tveganj. Verbek je s sodelavci ugotovil statistično značilno povezanost 

med posameznikovo stopnjo posvečanja pozornosti informativnim medijskim vsebinam in 

njegovo zaskrbljenostjo za tista zdravstvena tveganja, ki so bila v tistem obdobju pogosto na 

medijski agendi (Kamin, 2006).  

 

Druţbene vsebine, ki ostanejo onstran mediatiziranega, so obsojene na marginalizacijo, teme, 

obravnavane v medijih, sestavljajo druţbeno realnost. Mediatizirane vsebine so vsebine, ki so 

»pomembne za druţbo«.  

 

Kaminova (2006) kljub temu ugotavlja, da »prihaja do osnovnega konflikta med izbiro 

»odbirateljev«, kaj je vredno vnovičenja in mnenjem specialistov za zdravje o tem, kaj naj bi 

bilo javnosti povedanega. Vnovičenja vredne so predvsem zdravstvene teme, ki so 

strukturirane kot nove, aktualne, nepričakovane, izzivalne, konfliktne, neobičajne, 

emocionalno vznemirljive, katastrofične, skladne z dominantnimi stereotipi, personalizirane, 

podkrepljene z znanstvenimi izračuni ...«. 

 

Najpogostejše napake, nepravilnosti novinarstva pri poročanju na področju zdravstva so 

(Winsten v Klaidman, 1990: 61): 

- novinarji pripišejo neupravičeno stopnjo gotovosti novim ugotovitvam, 
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- omejeni, negotovi napredki v raziskavah so predstavljeni nenatančno kot velik 

napredek ali premaganje teţav pri raziskovanju, 

- nevarnosti, ki predstavljajo dozdevno zdravstveno tveganje, so pogosto pretirane 

(poudarila avtorica),  

- pogosto je izrazito neravnovesje med količino pozornosti, namenjene delu raziskave in 

njeno dejansko znanstveno pomembnostjo, 

- mnoge novice o zdravstvu poročajo brez vesti in izkoriščajo čustva zelo bolnih 

pacientov, njihovih druţin in javnosti na splošno, 

- poročanje znanstvenih novic je pogosto netočno, zaradi pomot, izpuščanja ali obojega.  

 

Kleidman (prav tam, 119) razlaga, »da morajo biti informacije, namenjene »zainteresiranemu 

bralcu« (reasonable reader), ki ima potrebo po informacijah o nevarnostih in posledicah, o 

katerih se poroča: natančne, razumljive, objektivne in vaţne, da so kar najbolj koristne. 

Natančnost se nanaša na poročanje le o informaciji, o kateri je dovolj dobrih dokazov, in na 

natančno citiranje, parafraziranje opisovanje in pripisovanje. Razumljivost temelji na 

faktorjih, kot so jasna predstavitev, nepristransko prikazovanje primerjav tveganja, 

senzitivnost do kognitivnih predispozicij ter vključitev bistvenih ugotovitev in informacij iz 

ozadja. Cilj objektivnosti se nanaša na natančno razločevanje med dejstvi in upravičenim 

prepričanjem na eni strani ter osebnimi prepričanji, dogmami in tako dalje na drugi strani«.  

 

Mnoţični mediji predstavljajo pomembno sredstvo za komuniciranje o nevarnih faktorjih, ki 

dnevno pretijo populaciji. Kleidman (1990: 121) opozarja na teţave, na katere lahko naleti 

novinar pri poročanju dveh najpogosteje poročanih tipov zgodb o nevarnosti zdravju – tistih, 

ki se nanašajo na razkritje znanstvenih dejstev, povezanih z groţnjo zdravju, ter tistih, ki se 

nanašajo na nevarne dogodke:  

- Posledica ugotovitve ali dogodka je lahko neprijetna ali pa nepredvidljiva in zato 

lahko sproţi neupravičene ali nezaţelene reakcije od zanikanja pa do brezumnega 

strahu, 

- Pomembni znanstveni podatki so lahko nepopolni, neprepričljivi, nedosledni in 

protislovni, 

- Ocene nevarnosti s strani vlade, industrije ali akademskih analitikov lahko temeljijo na 

predvidevanjih in metodologijah, ki pridejo do različnih ocen, zaradi česar se lahko 

rezultati med seboj razlikujejo glede stopnje obsega.  
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4.3.1 Odziv in odgovornost medijev  

 

Svobodno in neodvisno novinarstvo je temelj demokratične druţbe. »Mnoţični mediji 

opravljajo pomembne druţbene funkcije: vzpostavljajo in artikulirajo javnost, opravljajo 

socializacijsko funkcijo, legitimacijsko funkcijo ter funkcijo javnega nadzora« (Vreg, 2000: 

60).  

 

Ena temeljnih funkcij mnoţičnih medijev, kot jih definira Wright (1999: 84), je nadzor nad 

okoljem. Gre za vlogo posredovanja svaril pred neposrednimi groţnjami in nevarnostmi v 

svetu. Avtor vendarle opozarja, »da se funkcija nadzorovanja okolja lahko spremeni v 

disfunkcijo. Informacije o nevarnosti lahko med ljudmi povečajo strah ali pa povzročijo 

paniko, posebej če so te informacije posredovane neosebno in brez vključenosti verodostojnih 

virov in analiz. Disfunkcionalnost nadzorovanja okolja pri posamezniku se lahko pojavi tudi v 

primeru preobilja informacij in neusklajenosti. Posameznik, ki je zasut z informacijami in jih 

ne more uskladiti s svojimi osebnimi stališči in mnenji glede na obseg potencialne nesreče, se 

bo odzval s preusmeritvijo pozornosti na zasebne ţivljenjske zadeve, nad katerimi ima večji 

nadzor«. 

 

Krizam se ne moremo izogniti, saj njihovo število narašča z zapletenostjo okolja, v katerem 

ţivimo. Narašča tudi število »opazovalcev«, ki pozorno sledijo dogajanju v svojem okolju, s 

tem se tudi zmanjšuje število medijsko nepokritih kriz (Malešič, Bašič Hrvatin in Polič, 

2006). Te »opazovalce« predstavljajo mnoţični mediji, ki pri poročanju o kriznih dogodkih ne 

le poročajo o tem, kaj se je zgodilo, temveč predvsem ponujajo svoje interpretacije o tem, 

zakaj in kako so se dogodki zgodili.  

 

Resnično okolje je danes preveliko in preveč zapleteno, da bi ga lahko resnično razumeli, zato 

uporabljamo zemljevide. Lippman (1999) pravi, »da vlogo zemljevidov igrajo mnoţični 

mediji, ki razlagajo in nam pomagajo razumeti dogodke v svetu, v katerem ţivimo. Mediji 

odbirajo dogodke in razlagajo informacije o dogodkih, ki jih sami ne bomo osebno izkusili in 

o katerih nimamo izoblikovanih mnenj oziroma stališč«. Ravno v odbiranju dogodkov ali kot 

pravi Pippert (1989: 59) »na posebni pravici oziroma privilegiju izbire novic, temelji moč 

tiska. To je ogromna moč, ki je ni mogoče zmanjšati«. 
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O pomenu izbora dogodkov in dejstev razglablja tudi Harcup (2005: 32) in omenja pomenljiv 

oglas za Guardian, ki se sprašuje, ali ni zanimivo, da je količina novic, ki se vsak dan zgodijo 

v svetu, natančno takšna, da se prilega prostoru v njihovem časopisu (Harcup, 2005: 32).  

 

Novinarstvo je »prenos od drugih k drugim, od različnih virov informacij k številnemu 

oziroma številnim občinstvom« (Košir, 2003: 72). O pomembnosti virov informacij in 

dejstvu, da je novinar tisti, ki informacije izbere in posreduje, govori Koširjeva (1988: 12), ki 

v svojem delu izpostavlja sledeč podatek: »M. Steffens je v svoji raziskavi ugotovil, da z več 

kot 99 odstotki dogodkov po vsem svetu bralci niso nikoli seznanjeni, ker z njimi ni seznanjen 

niti tisk. Več kot 99 odstotkov novic, ki končno dospejo do tiska, pa nikoli ne doseţe bralca, 

ker so izločene kot nepomembne, preveč fragmentarne, polemične ali – po vladajočih idejah – 

nemoralne.«  

 

V zvezi s tem se navezujemo na idejo o »svetovih preko posrednikov« oziroma »second hand 

world« (Wright Mills v Weimann, 2010: 10), ki govori o realnosti, ki smo jo doţiveli 

posredno, z uporabo mnoţičnih medijev kot posredovalcev, in predvideva, da ljudje ţivimo v 

svetovih, ki jih zaznavamo preko posrednikov. Teh posrednikov, očividcev, ki nam podajajo 

podobe sveta, ne poznamo in jih tudi nikdar ne bomo, vendar pa so pomembni za našo 

podobo sveta in nas samih. Ljudje smo odvisni od opazovalnih, interpretacijskih in 

prezentacijskih centrov za trezno tolmačenje,  ustrezno interpretacijo večine stvari, ki jih 

človek smatra za dejstvo.  

 

Medijske novice, oblikovane v različnih novinarskih ţanrih, potemtakem niso preslikava 

stvarnosti, ampak so sporočila o njenih različnih podobah, ali kot je rekel Lippmann (v Košir, 

1988: 11): »poročilo o določenem pogledu, ki se je vsilil«. Ta »pogled« pa je interpretacija 

stvarnosti, ki je povzročila:  

- da smo o določenem dogodku, pojavu poročali oziroma nismo, 

- da smo o tem dogodku, pojavu poročali to, kar smo, in tako, kot smo. 

 

»Kako pa novinarske konstrukte dojemajo naslovniki, ali so (dovolj) kritični do njih, ali se 

zavedajo, da novica ni isto kot resnica?« S tem vprašanjem se ukvarja Koširjeva (2003: 19) in 

podaja rezultate anket, »po katerih večina uporabnikov medijske podobe sprejema kot 

ogledala, v katerih se zrcali svet: naslovniki namreč verjamejo, kot bi rekli semantiki, da je 

zemljevid ozemlje samo. Ne ločijo realnosti od govorjenja o njej. Informacijam v tabloidih 
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pripisujejo enako teţo oziroma verodostojnost kot tistim v resnejših, analitičnih novinarskih 

prispevkih. V Sloveniji komercializacija nima dolge tradicije in pravila igre še niso 

vzpostavljena, zato mnogim naslovnikom ţe samo dejstvo medijske objave zadostuje kot 

argument, ki naj bi zagotavljal resničnost povedanega. Medijska igra zrcaljenja sveta je za 

nekritičnega sprejemnika prepričljiva«.  

 

»V idealnem svetu bi novinarji poročali le o najpomembnejših trendih in dogodkih, iskali bi 

vire informacij z najbolj poznavalskimi in različnimi pogledi. Viri bi se vključevali v debate s 

svojimi nasprotniki in s tem javnosti pomagali pri pravi odločitvi. Idealna javnost bi zase 

zahtevala čas, v katerem bi se poučila o različnih načinih reševanja pomembnih druţbenih 

vprašanj. (...) V resničnem svetu pa je veliko dejavnikov, ki delujejo proti takim idealom 

demokracije« (Bennett, 2003: 3). 

 

4.3.2 Novinarska etika 

 

Elliotova (1997: 2) novinarsko etiko označuje kot »vejo profesionalne etike, ki se loteva 

problemov, ki zadevajo vedenje novinarjev, urednikov, fotografov in drugih, ki se ukvarjajo s 

produkcijo in distribucijo novic«.  

 

Polerjeva (1997) v temelju etike vidi spoštovanje konkretne osebe in njenega dostojanstva, ki 

je ţe po svoji naravi cilj in najvišje dobro. Novinarska etika odgovornosti je etika dolţnosti. 

Novinar ima dolţnost do sebe in do drugih kot moralnih bitij. Ljudi, ki jih mora novinar 

spoštovati kot osebe in jim priznati dostojanstvo, avtorica deli v tri kategorije: naslovniki, viri 

informacij in predmeti novinarskega upovedovanja.  

 

Na podlagi Laitlove razdelitve odgovornosti do javnosti v 28 evropskih kodeksih in Kodeksa 

novinarjev Republike Slovenije ima novinar do javnosti oziroma naslovnikov sledeče 

dolţnosti:  

1. navajanje vira informacij,  

2. preverjanje informacij, 

3. vsestranskost, celovitost, raznolikost, uravnoteţenost in razumljivost, 

4. popravki napak (in objava stališč častnega razsodišča), 
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5. prepoved sprejemanja podkupnin in neetičnost »novinarstva s čekovno knjiţico« 

(Poler, 1997: 112). 

 

 Za novinarjev odnos do vira informacij in predmeta novinarskega upovedovanja so 

pomembne naslednje dolţnosti: 

1. uporaba poštenih sredstev pri zbiranju informacij, 

2. prepoved objavljanja neosnovanih obtoţb, napadov, laţi, razţalitev, kletev, 

3. spoštovanje zaupnosti vira informacij, 

4. spoštovanje drţavne, vojaške, uradne tajnosti in poslovne skrivnosti, 

5. spoštovanje pravice do zasebnosti, 

6. spoštovanje domnevne nedolţnosti (Poler, 1997: 151).  

 

Koširjeva (2003: 15) podaja stališče o vprašanju novinarske odgovornosti in poklicne etike: 

»Dovolili si bomo trditi, da novinarska etika na videz doţivlja razcvet, v praksi pa opaţamo 

nasprotno teţnjo – njeno izginjanje. Odgovorno novinarstvo kot osnovno opravilo novinarjev 

izumira.« 

 

4.3.3 Medijsko prednostno tematiziranje  

 

Mnoţični mediji nam ne govorijo, kaj naj si mislimo, ampak kot pravi Dennis (1989: 42), 

nam narekujejo, »o čem naj mislimo«. Obstaja namreč skladnost med tem, kako se zadeve po 

pomembnosti razvrščajo v medijih, in med pomembnostjo, ki jo zadevam pripisuje javnost. 

Ali kot meni Splichal (1997: 336), so mnoţični mediji tisti, ki »določajo oziroma nazorno 

kaţejo meje legitimne javne razprave v druţbi«.  

 

Poler Kovačičeva (2004: 28) je prepričana, da so mediji tisti, ki postavljajo dnevni red svojim 

občinstvom, medijem pa ga postavljajo oglaševalci, sluţbe za odnose z javnostmi, vplivni viri 

informacij, konkurenčni mediji in drugi subjekti, »ne pa novinarji na temelju svoje 

profesionalne kompetence in v skladu z novinarskimi cilji«.  

 

V sodobnem novinarskem diskurzu je namreč daleč najpogostejše prepričanje, da novinarska 

besedila ne zrcalijo dogodkov iz sveta, ampak so mnoţični mediji v sodobnih, trţno 
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naravnanih demokracijah objekt vseh mogočih pritiskov – tako političnih kot ekonomskih in 

komercialnih, izkoriščanje glasovalnih pravic, izhajajoč iz lastniškega deleţa, finančna 

odvisnost od oglaševalcev in bank ali pa druţinske, prijateljske in druge neformalne povezave 

z zaposlenimi (Bašić Hrvatin in Milosavljević, 2001: 43).  

 

Ko govorimo o dejavnikih, ki naj bi vplivali na novinarjeve odločitve o tem, ali naj zgodbo  

objavi ali zavrţe in kako naj jo predstavi, se večina komunikologov najbrţ strinja, da so 

dosedanje raziskave privedle do štirih glavnih dejavnikov (Donsbach, 2004, 134–135 v Poler 

Kovačič, 2004: 25–26): 

1. Dejavniki objavne vrednosti. Gre za profesionalno presojo tistih značilnosti zgodb, ki 

zgodbo delajo vredno, da se o njej poroča. Empirične raziskave so potrdile, da imajo 

na primer dogodki oziroma zgodbe, ki vključujejo poosebitev ali negativnost, večjo 

moţnost, da bodo izbrane za objavo .  

2. Institucionalni cilji. Gre za pričakovanja, na katera novinar naleti glede na svoj 

zaposlitveni status – npr. za pritiske na novinarja ali urednika, da ob naraščajoči 

tabloidizaciji medijev za objavo izbira določene teme, npr. kriminal, in jih zato, da bi 

povečal zanimanje javnosti, upoveduje v privlačni obliki.  K tem ciljem sodijo tudi 

pritiski k ustvarjanju pristranskosti v korist posebnih ideoloških ali političnih ciljev 

lastnika medija.  

3. Manipulacijska moč virov informacij. Vedno pomembnejša vloga odnosov z 

javnostmi v številnih druţbenih dejavnostih, tudi v politiki, je pripeljala do hipotez o 

močnem vplivu teh virov na novinarske odločitve. Obstajajo dokazi, da so novinarji 

preplavljeni z gradivi odnosov z javnostmi in da namesto raziskovanja ter kritičnega 

preverjanja dejstev, svoj čas raje posvečajo izboru in obdelavi teh gradiv. 

4. Subjektivna prepričanja novinarjev. Obstaja dovolj dokazov o tem, da novinarjeva 

vnaprejšnja dovzetost za določeno zadevo oziroma nagnjenost k določeni osebi lahko 

vpliva na njegove odločitve, čeprav se stopnja tega vpliva razlikuje pri novinarjih iz 

različnih drţav, znotraj različnih novinarskih organizacij in glede na različne 

profesionalne vrednote.  

 

Vendar pa kriteriji izbire vsebine sporočanja niso absolutni, ampak so vedno v času in 

prostoru spremenljivi, proces izbire novic je »vedno odvisen od aplikacije vrednostnih 

kategorij in druţbenih vrednost na dogodke« (Erjavec, 1999: 53). Ključni kriterij pri presoji 

vrednosti oziroma pomembnosti posameznih novic s strani novinarskih organizacij so 
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dejavniki objavne vrednosti (t. i. news values). Njihova uporaba je odvisna tako od vsebinske 

usmeritve medija, potreb in ţelja naslovnikov, kot tudi od vrednostne naravnanosti druţbe.  

 

Erjavčeva (1999: 56) v svojem delu Novinarska kakovost razkriva najpogostejše in najbolj 

podobne dejavnike objavne vrednosti:  

1. Širina vpliva (impact): Dogodek je tem pomembnejši, čim več ljudi zadeva in čim bolj 

neposreden je njegov vpliv. 

2. Zemljepisna bliţina (proximity): Bliţje ko se dogodek zgodi ali dogaja, večja je 

verjetnost, da bo zanimal ciljno občinstvo. 

3. Časovnost (timeliness): Bolj kot je novica sveţa, pomembnejša je. O dogodku se 

poroča takoj, ko je to mogoče.  

4. Prominentnost (prominence): Poudarek je na poročanju o pomembnih in znanih ljudeh 

– kaj delajo, kako ţivijo, s kom se druţijo itd. 

5. Novost, nenavadnost (novelty, bizzar): Nenavadni, nepričakovani in redki dogodki, ki 

jih večina ljudi nikoli ne doţivi neposredno, so za občinstvo zelo zanimivi, pritegnejo 

pozornost in zbujajo domišljijo. 

6. Konfliktnost (conflict): Umori, atentati, vojne, napadi in demonstracije pritegnejo 

pozornost občinstva. 

  

4.3.4 Tržnonovinarski diskurz 

 

Številne raziskave in trditve medijskih teoretikov (Drame, 1994; Bennett, 2003; McManus, 

2003; Poler Kolavčič, 2004), dokazujejo, da je novinarstvo izgubilo svoj namen, zaradi vdora 

trţne logike v novinarstvo. Po mnenju McManusa (1994) je bralec, gledalec ali poslušalec 

postal »uporabnik«, novice so »proizvod, dobrina«, naklada, gledanost ali poslušnost pa 

»trg«, novinarstvo se od sluţenja javnosti čedalje bolj nagiba k sluţenju trga.  

 

Tudi Hardt (1996: 22) je prepričan, da ima »vdor trţne logike v novinarstvo resne posledice 

za novinarsko sporočanje, saj se z njim pojavi nov sistem  zbiranja in distribucije informacij, 

nova avtoriteta določanja narave in tipa informacij, ki zagotavljajo temelj druţbenega in 

političnega odločanja«.  
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O prevladujočem ekonomskem modelu minimalnega aktivnega odkrivanja informacij piše 

tudi Koširjeva (2003: 13–14) in opozarja, »da smo še pred leti lahko govorili o dogodkih, o 

katerih so novinarji poročali, jih analizirali in komentirali, danes pa so vse pogostejši 

psevdodogodki. Uredništvom v njihovo »odkrivanje« ni treba vlagati velikih sredstev, 

zahtevajo malo novinarjevega časa, napora in znanja«. Avtorica še ugotavlja (prav tam, 

2003), da »novinarji informacij ne pridobivajo s spraševanjem, ampak jim jih za objavo 

enostavno dostavijo,..odsotnost novinarjevih vprašanj pa po njenem mnenju povzroča, »da v 

sporočilih, ki se kaţejo kot novinarska, korist vira prevlada nad koristjo javnosti. Ta vir ali 

njegova sluţba za odnose z javnostmi  govori iz sebe in zase – za svoj ugled, svoj imidţ, svoj 

dobiček, novinarstvo pa naj bi sporočalo od drugih in za druge«.  

 

Ko razpravljamo o novinarstvu v sluţbi kapitala, je moč o tem govoriti vsaj z dveh vidikov. 

Prvi vidik je ta, da novinarji sluţijo neposredno svojim oblastnikom, drugi model, ki po 

mnenju Ugrinove (2006 :20), »glede na razmere v praksi nekoliko bolje opisuje konkretno 

situacijo, pa predpostavlja, da novinarji delujejo na tak način, da bi tem lastnikom zagotavljali 

čim večji dobiček«. Tudi slovenski novinarji iščejo zgled pri časopisih, ki na Zahodu 

komercialno uspevajo in so v tem pogledu prepoznani kot uspešni časopisi.  

 

Poler Kovačičeva (2005: 67) izraz trţno novinarstvo uporablja kot oznako za prevladujoči 

način »sodobnega (novinarskega) sporočanja, kot opis novinarske prakse, ki jo primarno 

opredeljuje podrejenost ekonomski sferi, z njo je pogosto prepletena še politična in med njima 

je teţko potegniti ločnico«. Njegov glavni cilj je »povečevanje dobička, moči in oblasti 

posameznikov, interesnih skupin in institucij v gospodarski, politični in drugih sferah. K temu 

cilju prispeva vloga zabave oziroma infozabave, ki jo označujemo kot temeljno vlogo trţno 

usmerjenih mnoţičnih medijev« (Poler Kovačič, 2005: 70). Ostali cilji, kot so na primer 

kakovost izdelka, delovanje za javno dobro in profesionalnost so glavnemu cilju povečevanja 

dobička podrejeni.  

 

O tem, da igra v medijskem spektaklu odločilno vlogo kapital in da je dobiček privilegiran 

motiv, piše tudi Day (1991). Temeljni cilj slehernega časnika, časopisa, televizijske postaje, 

filmskega studia ali kabelskega sistema je dobiček in ne več, razen izjem, ki jih je iz dneva v 

dan manj, obveščanje javnosti, da bi ta lahko soodločala v demokraciji in uţivala svoje 

komunikacijske pravice kot pravice drţavljanov in ljudi.  
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Koširjeva (2003: 63) deli podobno stališče, prepričana je, da »odgovorno novinarstvo kot 

osnovno opravilo novinarjev izumira. Trţno naravnano novinarstvo, novinarstvo denarnice, je 

prevladujoč pojav današnjega časa. Naslovniki novinarskih sporočil niso drţavljani, temveč 

potrošniki. Novinarski prispevki ne informirajo o zadevah javnega interesa, temveč predvsem 

pripovedujejo zgodbe, ki naj ljudi zabavajo in vznemirjajo. Ne plačuje se več kakovostna 

informacija, temveč pozornost, ki so jo posamični mediji sposobni pritegniti.  Več pozornosti 

bralcev, poslušalcev, gledalcev, višje naklade, boljša poslušanost in gledanost – se pravi večje 

zanimanje oglaševalcev za prostor v mnoţičnem občilu, s tem pa večji dobiček«.  
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5. PREDSTAVITEV RAZISKAVE 

 

5.1 Metode preučevanja 

 

V nalogi ţelimo doseči nekatere ugotovitve in preveriti odnose ter vzročne povezave v 

procesu konstrukcije medijske realnosti s pomočjo kombinacije različnih metod: 

 

-  Analizo sekundarnih podatkov Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije 

 

Vsebina analize: Analiza poročil o cepljenju proti pandemski gripi.  

Časovni okvir analize sekundarnih podatkov se razlikuje od časovnega okvira pri analizi 

vsebin izbranih tiskanih medijev. Poročila zajemajo obdobje od 8. 11. 2009 do 24. 1. 2010. S 

tem smo ţeleli pridobiti vsaj delni vpogled še v obdobje, ki ga analiza vsebin izbranih tiskanih 

medijev ne zajema. Iz poročil smo lahko razbrali podatke o stopnji obolevnosti za gripo v 

posameznem tednu ter številu cepljenih oseb v posameznih cepilnih centrih. Zanimali nas 

bodo predvsem podatki o številu cepljenih oseb.  

Velikost vzorca: N = 10 tedenskih poročil 

 

- Analizo vsebin izbranih tiskanih medijev: Delo, Dnevnik, Večer, Slovenske novice, 

Primorske novice, Ţurnal24. 

 

Vsebina analize: Analiza vsebine časopisnih prispevkov (v nadaljevanju prispevek), ki bodo 

ustrezali selekcijskim kriterijem. Izbor člankov, primernih za analizo bomo opravili tako, da 

bomo opredelili dva kriterija, ki bosta morala biti izpolnjena, da bo članek vključen v analizo, 

in sicer: 

1. Prispevek se mora navezovati na poročanje o pandemski gripi oziroma cepljenju proti 

pandemski gripi v Sloveniji 

2. Prispevek mora biti objavljen v izbranem časovnem obdobju od 19. 6. 2009 do 5. 11. 

2009.  
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Časovni okvir analiziranih podatkov: Časovno obdobje od pojava prvega potrjenega primera 

nove gripe v Sloveniji [19. 6. 2009] do poročanja o prvem primeru smrtne ţrtve nove gripe v 

Sloveniji [5. 11. 2009]. 

Velikost vzorca: Skupno število analiziranih prispevkov je 238.  

O metodi analize besedil (content analysis) lahko govorimo tedaj, kadar gre za »objektivirano 

in sistematično identifikacijo, razčlenjevanje in merjenje jezikovnih lastnosti besedilnih enot, 

da bi iz njih lahko sklepali o lastnostih zunajjezikovnih pojavov« (Splichal, 1990: 26). 

Analiza besedil je torej raziskovalna metoda za preučevanje druţbenih značilnosti, o katerih je 

mogoče sklepati iz besedil.  

 

Ena pogostejših definicij analize besedil pravi, da »z njeno pomočjo in značilnosti besedil 

sklepamo o vrednostih nejezikovnih spremenljivk, s katerimi je mogoče definirati osnovne 

nebesedilne člene komunikacijskega dejanja – komunikatorja, medij in recipienta – ter odnose 

med njimi« (Splichal, 1990: 31).  

 

- Izvedbo polstrukturiranih intervjujev z »akterji« strokovne javnosti ter obolelimi za novo 

gripo. Vzorec bo vključeval 4 respondente:  

1x dr. medicine, specialist epidemiologije,  

1x dr. medicine, specialist higiene, 

2 x oboleli posamezniki/ce za novo gripo  

 

Za uporabo kvalitativne metode (pol)strukturiranih intervjujev smo se odločili, ker nam bo 

omogočila moţnost postavljanja podvprašanj ter moţnost pojasnjevanja odgovorov. Z analizo 

podatkov ne ţelimo doseči posplošitve, temveč poglobljen vpogled v obravnavano 

problematiko tako s strani strokovnih avtoritet kot tudi posameznikov z lastno izkušnjo 

bolezni.  

 

5.2 Analiza tedenskih poročil o cepljenju proti novi gripi 

 

V nadaljevanju na podlagi tedenskih poročil IVZ-ja o porabi cepiva in številu cepljenih oseb 

podajamo analizo zbranih podatkov o številu cepljenih oseb v obdobju od 8. 11. 2009 do 24. 

1. 2010. S tem ţelimo pridobiti vpogled v zanimanje za cepljenje pri nas v obdobju, ki ga 

analiza besedil ne zajema (Slika 2).  
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Cepljenje se je za kronične bolnike začelo izvajati od 3. 11. 2009 dalje, za zdravstvene 

delavce ţe teden prej. IVZ je od cepilnih centrov po Sloveniji pridobival podatke in jih 

objavljal v tedenskih poročilih. Iz grafa je razviden močan trend naraščanja števila cepljenih 

oseb. V prvem tednu (po objavi o prvem primeru smrtne ţrtve nove gripe pri nas) se je cepilo 

skoraj 20.000 oseb, IVZ pa je poročal o strmem naraščanju števila obolelih. V naslednjih 

dveh tednih je število cepljenih naraščalo za več kot 10.000 oseb. Cepljenje za širšo javnost se 

v prvem tednu pokriva z medijskim poročanjem o prvem primerov smrtne ţrtve nove gripe pri 

nas. V medijih takrat zasledimo vprašanje »Ali bi lahko primer smrti zaradi virusa nove gripe 

povzročil, da se bo za cepljenje odločilo več ljudi?« Pri strokovnjakih mediji naletijo na 

pozitivna pričakovanja. Tako recimo minister Miklavčič pojasni, da je v interesu drţave, da se 

cepi čim več ljudi. Dr. Strle deli podobno stališče in pove, "zanimanje za cepljenje bo morda zdaj 

večje, kar bi bilo dobro.", v Sloveniji je namreč ţe cepljenje proti sezonski gripi izredno 

majhno.  

 

Največje naraščanje števila cepljenih opazimo iz 48. v 49. teden 2009, ko se v enem tednu za 

cepljenje odloči skoraj 33.000 oseb. Na tem mestu se nam zdi pomembno poudariti, da so v 

tednu pred tem (od 23. 11. do 29. 11. 2009) po poročanju IVZ-ja zaradi nove gripe umrle 3 

osebe. Ti primeri so za medije predstavljali dogodke z objavno vrednostjo in o njih smo lahko 

zasledili medijsko poročanje. Takratni minister za zdravje g. Borut Miklavčič pa se je na 

dogodke odzval s pozivom, naj se prebivalstvo nemudoma cepi. V nadaljevanju navajamo 

nekaj primerov, ki smo jih zasledili v analiziranih prispevkih in kaţejo na odziv javnosti za 

cepljenje, ki ga je delno nedvomno povzročilo tudi poročanje o prvem primeru smrtne ţrtve 

pri nas: »Iz nekaterih cepilnih centrov po Sloveniji poročajo, da se je v zadnjih dneh zelo povečalo 

zanimanje za cepljenje proti pandemski gripi, infektologi pa menijo, da bo, podobno kot se je zgodilo v 

drugih drţavah, zaradi prve smrti pri nas zanimanje še naraslo.., Po smrti prve bolnice, okuţene z 

virusom nove gripe, je po vsej Sloveniji zavladala panika. Zdravstveni domovi so bili zasuti s 

telefonskimi klici ljudi, ki so se ţeleli naročiti na cepljenje proti novi gripi, tako, da se zdravstveni 

delavci na vse sploh niso utegnili odzvati. ...zanimanje za cepljenje šele po primeru smrti...podobno 

kot drugod po Sloveniji tudi Posavci v začetku tedna za cepljenje proti novi gripi niso kazali skorajda 

nobenega zanimanja ... tudi v novogoriškem zdravstvenem domu so do zdaj cepili le 60 kroničnih 

bolnikov in zdravstvenih delavcev, ravno toliko jih nameravajo cepiti tudi jutri ... doslej ni bilo 

zanimanja za cepljenje. Po smrti bolnice iz Ljubljane pa smo samo v enem dnevu prejeli 150 naročil. 

Prihodnji teden bomo cepljenje opravljali v ponedeljek, torek, sredo in četrtek, prijavljenih je več kot 

270 ljudi", je povedala glavna sestra Nelida Casarsa in poudarila, da cepijo tudi proti sezonski gripi, 

kjer pa je zanimanje podobno lanskemu« ... 
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Podatek o številu cepljenih v 49. tednu je vendarle osupljiv, sploh v primerjavi z naraščanjem 

števila cepljenih oseb v prihodnjih 6 tednih, ko se v celotnem obdobju za cepljenje odloči le 

3.000 oseb. Takrat se zmanjša tudi stopnja obolevnost za novo gripo, prav tako v zadnjem 

tednu ni poročil o smrtnih ţrtvah.  

 

Slika 2: Število cepljenih oseb po tednih.  
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Vir: prirejeno po IVZ-ju, (2009, 2010) 

 

5.3 Analiza prispevkov o novi gripi v slovenskih tiskanih medijih  

 

V analizi prispevkov smo se osredotočili na način medijskega poročanja o novi gripi v 

Sloveniji pri šestih slovenskih dnevnih časopisih.   

5.3.1 Izbor medijev 

V analizo smo vključili prispevke sledečih slovenskih dnevnikov, in sicer Dela, Dnevnika, 

Večera, Primorskih novic. Slovenskih novic in Ţurnala24.  

 

 

- Delo 

Na spletni strani druţbe Delo navajajo, da je »Delo osrednji slovenski časnik s polstoletno 

tradicijo, visoka kakovost njegovih vsebin pa mu zagotavlja velik vpliv na javno mnenje v 

vseh segmentih druţbenega ţivljenja. Vsebinsko je urejen v štirih sklopih: politika, kultura, 
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gospodarstvo in šport, posamezna dnevna izdaja pa navadno prinaša tudi dodatne teme in 

priloge. Delo je med plačljivimi dnevnimi časopisi drugi najbolj bran dnevnik v Sloveniji, 

uvršča pa se tudi na drugo mesto po prodani nakladi. Iz podatkov NRB-ja lahko razberemo,  

da Delo redno bereta dve tretjini vseh Slovencev z nadpovprečnimi dohodki in višjo ali 

visoko izobrazbo.  

 

- Dnevnik 

Dnevnik je glede na prvo številko izdaj v juliju leta 1951, še starejši od Dela. Takrat je izhajal 

kot Ljubljanski dnevnik, leta 1989 se je preimenoval in od takrat ga poznamo pod imenom 

Dnevnik.  

 

- Večer 

Večer velja za najstarejši slovenski časnik z datumom izdaje prve številke v maju 1945. V 

svoji zgodovini se je časnik večkrat preimenoval, ob začetku izhajanja se je imenoval Novi 

čas, kasneje Vestnik, sedanje ime Večer pa nosi od leta 1952 (Šlibar – Pačnik, 1996). Sicer pa 

na spletna strani Večera navajajo, da gre za osrednji dnevni časopis severovzhodne Slovenije 

in je časnik z največ regionalnimi novicami v Sloveniji.  

 

- Primorske novice 

Primorske novice so dnevnik, ki svojo osrednjo pozornost namenja dogajanju na Primorskem 

in veljajo za edini regionalni dnevnik v Sloveniji. Sorta (2009 :47) Primorskim novicam v 

primerjavi z Delom pripisuje »ohlapnejši oziroma pragmatični način podajanja tako 

imenovanih za javnost pomembnih informacij bliţje mehkim oblikam ţurnalizma, v 

določenih primerih pa se spogleduje tudi z rumenim tiskom«.    

 

- Slovenske novice 

V ponudbo tiskanih edicij Dela sodijo tudi Slovenske novice, ki »na področju lahkotnejših 

časopisov ostajajo še naprej najbolj bran slovenski dnevni časopis, saj jih bere vsak peti 

Slovenec. Gre za precej mlajšega od prej navedenih dnevnikov, saj so prvič izšle šele leta 

1991.   

 

-  Ţurnal24  

Ţurnal24 se predstavlja kot prvi brezplačni dnevnik v Sloveniji. s prvo izdajo v septembru 

2007. dnevnik izhaja v petih regionalnih izvodih: Ljubljana, Primorska, Štajerska, Gorenjska 
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in Dolenjska. V svoji predstavitvi na spletni strani povzemajo rezultate nacionalne raziskave 

branosti julij 2010: »Časnik Ţurnal24 je z 287.000 bralci dnevno poloţaj vodilnega splošno-

informativnega dnevnega časopisa še okrepil« in nakazujejo umeščenost dnevnika v slovenski 

medijski prostor (zurnal24.si, 2010).  

5.3.2 Vzorec/enota analize  

 

Enota analize je posamezen članek oziroma prispevek v izbranih tiskanih medijih (Primorske 

novice, Slovenske novice, Dnevnik, Večer, Delo, Ţurnal24), ki ustreza izbranim selekcijskim 

kriterijem. Na podlagi analize posameznega prispevka smo za vsakega opredelili določene 

lastnosti in jih vnesli v podatkovno bazo, ki nam je omogočila nadaljnje analize.  Opomniti je 

treba, da smo iz vzorca izključili pisma bralcev, ker smo ocenili, da bi ti podatki preveč 

vplivali na frekvenčno porazdelitev in statistično podobo vzorca. V analizi nas je zanimalo 

predvsem novinarsko poročanje o dogodkih vezanih na pandemsko gripo. Na podlagi 

ustreznosti izbranim selekcijskim kriterijem je bilo iz obdobja junij (19. 6. 2009)–november 

(5. 11. 2009) iz 6 slovenskih dnevnikov v analizo skupno vključenih 238 prispevkov (Tabela 

2, Priloga 5).  

 

Tabela 2: Deleţ prispevkov glede na vir objave 

Medij Frekvenca  Odstotek 

Primorske novice 33 13,9 

Slovenske novice  19 8,0 

Dnevnik  53 22,3 

Večer  54 22,7 

Delo  45 18,9 

Ţurnal24 34 14,3 

Skupaj  238 100,0 

Vir: lastna raziskava, 2010 

 

Po številu analiziranih prispevkov glede na vir objave prednjačita Večer s 54 prispevki 

(Tabela 2), kar predstavlja 22,7 % in Dnevnik s prispevkom manj - 53 prispevkov oziroma 

22,3 % vseh prispevkov, sledi Delo z 18,9 %. Skoraj enako število prispevkov imata tudi 

dnevnika Ţurnal24 in Primorske novice, in sicer okrog 14 %.  Ob tem je treba poudariti, da 

Ţurnal24 v izbranem obdobju ni izhajal v času od 19. 7. 2009 do 24. 8. 2009, iz česar lahko 

sklepamo, da bi bil deleţ objavljenih prispevkov, ki bi ustrezali selekcijskim kriterijem in bili 

s tem vključeni v analizo, večji kot sicer. Na zadnjem mestu so Slovenske novice z 8 % objav 

(Slika 3).  
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Slika 3: Prispevki glede na vir objave 
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Vir: lastna raziskava, 2010 

 

 

V izbranem časovnem obdobju, od 19. junija, celotnem juliju, avgustu, septembru in oktobru 

ter do 5. novembra smo spremljali objave prispevkov v šestih slovenskih dnevnikih. V analizo 

smo tako skupno zajeli 238 prispevkov. Največ prispevkov je bilo objavljenih v juliju. 

Največje število objav je bilo v vseh dnevnih časopisih namenjenih poročanju o novih 

primerih okuţb (posamičnih in kasneje mnoţičnih) pri nas (Priloga 5). Več kot 20 objav manj 

smo v primerjavi z julijskim številom zabeleţili v avgustu in septembru, trend upadanja objav 

pa je zaznati tudi v oktobru. V novembru se število objav z obseţnim poročanjem o pričetku 

cepljenja proti pandemski gripi ter prvem primeru smrtne ţrtve nove gripe pri nas ponovno 

poveča. Samo v prvih petih dneh novembra, ko je bila objava prispevkov še vključena v 

analizirano obdobje, je bilo zabeleţenih skupno 23 objavljenih prispevkov. To predstavlja kar 

tretjino prispevkov, ki smo jih zabeleţili v mesecu z največjim deleţem objav.  
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Slika 4: Število prispevkov glede na mesec objave 
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Vir:  lastna raziskava, 2010 
 

 

Slika 5: Število objavljenih prispevkov posameznih dnevnikov glede na mesec objave 
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Vir: lastna raziskava, 2010 

 

V juniju (od 19. 6. dalje) beleţimo sorazmerno majhno število objav, vodi Večer s 7 

prispevki. Najkasneje poročanje o novi gripi zasledimo pri Delu, in sicer 26. 6. 2009. Kot je 

razvidno iz Priloge 5, so vsi ostali dnevniki ţe teden pred tem v svojo agendo vključili 

poročila o prvih primerih nove gripe. Pri štirih od šestih izbranih dnevnikov (Primorske 
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novice, Dnevnik, Večer, Ţurnal24) najdemo v juliju 2009 največje število objav v 

analiziranem obdobju. Največje odstopanje od mesečnega števila objav zasledimo pri 

Dnevniku, kjer je julijski deleţ objavljenih prispevkov enkrat večji kot v ostalih mesecih. 

Slovenske novice z eno samo julijsko objavo so tiste, ki so poročanju o pandemski gripi 

namenile najmanjše število prispevkov. So hkrati edini dnevnik, pri katerem smo v 

kateremkoli od obravnavanih mesecev zabeleţili samo en prispevek namenjen medijskem 

poročanju o pandemski gripi.  

 

Napoved na naslovnici 

 

Opis spremenljivke: Opredeljena je umeščenost objavljenih podatkov o dogodku na naslovni 

strani.  

Napoved na naslovnici (1–3): 

1. Da: Podatke o dogodku najdemo na naslovni strani. 

2. Ne: Podatki o dogodku niso objavljeni na naslovni strani. 

3. Drugo: Podatki o dogodku so objavljeni na naslovni strani priloge. 

 

Slika 6: Deleţ prispevkov glede na napoved na naslovnici 
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Vir: lastna raziskava, 2010 

 

V 37 % lahko objavo podatkov o dogodku najdemo ţe na naslovni strani, pri čemer napoved 

prispevka pri slabi polovici spremlja tudi fotografija. Največ prispevkov z napovedjo na 
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naslovnici zasledimo v Slovenskih novicah, in sicer pri kar 73v% vseh objavljenih prispevkov. 

Opazimo, da se napovedi prispevkov pogosteje pojavljajo ob poročanju o dogodkih z 

dinamičnimi situacijami, problemi, strahom, ki so medijem nedvomno dojeti kot objavno 

privlačnejši v primerjavi s konsenzualnimi situacijami. Spodaj navajamo nekaj takih 

primerov: 

- Bolnikov z novo gripo je vse več (Primorske novice, 21. 7. 2009),  

- Prvo cepljenje, prva groţnja (Primorske novice, 3. 11. 2009), 

- Previdno na pot, gripa je povsod (Slovenske novice, 30. 6. 2009), 

- Skupni grobovi za ţrtve gripe (Slovenske novice, 21. 8. 2009), 

- Pri nas le slabše cepivo proti gripi (Slovenske novice, 23. 10. 2009), 

- Nova gripa vzela prvo ţivljenje (Slovenske novice, 4. 11. 2009). 

 

Naslov  

 

Opis spremenljivke: Opredeljena je kategorija naslova v analiziranem prispevku. 

Naslov (1–4):  

1. Naslovi glede na posamezen dnevnik: Ločevanje naslovov glede na dnevnik, v 

katerem je bil prispevek objavljen (Delo, Dnevnik, Večer, Slovenske novice, Primorske 

novice, Ţurnal24).  

2. Naslovi, ki informirajo: Mednje sodijo naslovi, katerih glava naloga je informirati 

bralca, o čem bo tekla beseda v prispevku oz. kaj pomembnega se je v tem dogodku 

zgodilo. 

3. Naslovi, ki privabljajo: V ta sklop prištevamo naslove, ki sicer povedo neko 

informacijo o samem dogodku, o katerem prispevek govori, vendar je njihov bistven 

namen pritegniti bralca k branju celotnega prispevka.  

4. Senzacionalni naslovi: Med te naslove štejemo tiste naslove, katerih glavni namen je 

privabiti naslovnike k branju celotnega prispevka, in sicer na zelo pompozen in 

senzacionalen način. 

 



 50 

Slika 7: Deleţ prispevkov glede na naslov 
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Slika: lastna raziskava, 2010 

 

Analiza naslovov objavljenih prispevkov in njihova primerjava med posameznimi dnevniki je  

pokazala na sledeče ugotovitve: 

 

Večer in Dnevnik sta se pri poročanju o pandemski gripi najpogosteje posluţevala naslovov, 

ki informirajo, torej takšnih, ki dosegajo namen informiranja bralca o tem, kaj se je v 

posameznem dogodku zgodilo. V nadaljevanju podajamo nekaj vzorcev takšnih naslovov, in 

sicer: 

- V EU usklajeni ukrepi ob pojavu virusa nove gripe (Večer, 14. 8. 2009), 

- Sedem evrov za cepivo (Večer, 20. 8. 2009 ), 

- Prvi oboleli otroci za novo gripo ţe ozdraveli ( Večer, 17. 9. 2009), 

- Dejavniki tveganja pri novi gripi: astma, debelost in nosečnost (Dnevnik, 28. 7. 

2009), 

- K darovanju krvi pozvali zaradi dopustov in nove gripe (Dnevnik, 1. 8. 2009),  

- Ustavimo gripo z vedenjem in védenjem (Dnevnik, 10. 9. 2009) 

- Vodstvo UKC Ljubljana z zgledom pozvalo k cepljenju (Dnevnik, 29. 10. 2009).  

 

V Slovenskih novicah zasledimo le en prispevek z naslovom, ki informira in nasprotno, glede 

na opravljeno analizo so dnevni časopis z daleč najvišjim odstotkom (63,2 %) rabe 
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senzacionalnih naslovov. Ponovno podajamo nekaj primerov takšnih naslovov, katerih branje 

nam pogosto ne razkrije o čem govori prispevek, lahko so tudi zavajajoči:  

- Bo prašičja gripa morila kot španska? (Slovenske novice, 24. 6. 2009),  

- Skupni grobovi za ţrtve gripe (Slovenske novice, 21. 8. 2009), 

- Nepreizkušena cepiva za otroke? (Slovenske novice, 25. 8. 2009), 

- Prašičja gripa napadla šolarje  (Slovenske novice, 16. 9. 2009), 

 

Naslovi, ki privabljajo, se v največji meri pojavljajo v Primorskih novicah (48,5 % vseh 

prispevkov PN). Primeri takšnih naslovov so: 

- Nova gripa v Brkinih? (Primorske novice, 22. 6. 2009), 

- Nova gripa – nič obiskov (Primorske novice, 24. 7. 2009), 

- Hostijo samo v roke (Primorske novice, 5. 9. 2009), 

- Ţalostni, a ne zadnji primer (Primorske novice, 4. 11. 2009). 

 

V primerjavi resnejših dnevnikov (Delo, Dnevnik, Večer) in lahkotnejših (Ţurnal24, in 

Slovenske novice (tudi Primorske novice se v določeni meri spogledujejo z rumenim tiskom) 

opaţamo največja odstopanja v rabi naslovov, ki informirajo in rabi senzacionalnih naslovov. 

Prvi trije beleţijo največji deleţ naslovov, ki informirajo, kar je skladno z njihovim načinom 

poročanja. V Slovenskih novicah in v manjši meri v Ţurnalu24 pa je pogostejša raba 

senzacionalnih naslovov, kar se ponovno, sploh pri prvo omenjenih Slovenskih novicah ujema 

z lahkotnejšim načinom poročanja. 

 

Rubrika 

 

Opis spremenljivke: Opredeljena je rubrika, znotraj katere je bil prispevek objavljen.  

Rubrika: 

1. Aktualno: Prispevek se nahaja znotraj rubrik, ki zajemajo poročanje o 

aktualnih dogodkih in so v časopisu umeščeni na najvidnejših oziroma najbolj 

izpostavljenih mestih.  

2. Zdravje: Prispevek se nahaja med rubrikami, ki pokrivajo področje zdravja 

oziroma  zdravega načina ţivljenja.  

3. Drugo: Prispevek je umeščen v katero od manj opaznih rubrik oziroma so 

slednje v časopisu na manj vidnih mestih in zajemajo manj prostora v 

skupnem obsegu. 
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Poročanje v Primorskih novicah 

 

Prispevki o pandemski gripi v Primorskih novicah so bili z največjim deleţem (30,3 %) 

umeščeni pod osrednjo rubriko, in sicer aktualno (Slika 8). Drugi največji deleţ prispevkov 

(27,3 %) najdemo pod rubriko zdravje, s polovico manj prispevkov sta zastopani rubriki 

Primorska, v kateri so poročali o pandemskem dogajanju na regionalnem nivoju ter prispevki, 

ki niso bili umeščeni v nobeno od rubrik.  

 

Slika 8: Deleţ prispevkov glede na rubriko v Primorskih novicah 

Primorske novice: delež objavljenih prispevkov glede na rubriko 
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Vir: lastna raziskava, 2010 

 

Poročanje v Slovenskih novicah  

 

Poročanje v Slovenskih novicah je bilo v primerjavi s Primorskimi novicami v še večjem 

obsegu zastopano pod rubriko, ki pokriva poročanje o aktualnem dogajanju. Veliko večino, 

skoraj 90 % vseh prispevkov najdemo v rubriki »Dan v novicah« (Slika 9). Le po en 

prispevek smo zasledili v drugih rubrikah, in sicer »Tanka rdeča črta« in »Pekel, novice, 

nebesa«.  
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Slika 9: Deleţ prispevkov glede na rubriko v Slovenskih novicah  

Slovenske novice: delež objavljenih prispevkov glede na rubriko
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Vir: lastna raziskava, 2010 

 

 

 

Poročanje v Dnevniku  

 

Dnevnik je z 58, 5 % prav tako največ prispevkov umestil v osrednjo rubriko »V ospredju« z 

najbolj izpostavljenimi dogodki (Slika 10). Podobno kot Primorske novice drugi največji 

deleţ prispevkov namenja rubriki »Zdravje«. Zanimivo mu s številom vanjo umeščenih 

prispevkov sledi rubrika »Zadnja«, z objavami na zadnji strani časopisa. Opaznejši deleţ 

prispevkov beleţimo še pod rubriko »Slovenija«, kjer najdemo izpostavljene prispevke o 

dogodkih pri nas. V analiziranem obdobju Dnevnik na naslovno stran in pod rubriko 

»Ljubljana« umesti po en prispevek. 
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Slika 10: Deleţ prispevkov glede na rubriko v Dnevniku   

Dnevnik: delež objavljenih prispevkov glede na rubriko
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Vir: lastna raziskava, 2010 

 

Poročanje v Delu  

 

Pod rubriko o aktualnem dogajanju »dogodki dneva« Delo uvrsti daleč največ prispevkov, kar 

80 % vseh objav (Slika 11). Iz tega lahko sklepamo, da so tudi pri tem dnevniku dogodki o 

pandemski gripi predstavljali dogodke z objavno vrednostjo, ki se jih uvršča pod osrednjo, 

najopaznejšo in najbolj brano rubriko, »Dogodki dneva«. Drţi pa, da je bil preostali deleţ 

prispevkov zastopan v praktično vseh ostalih rubrikah, od bolje zastopanih rubrik »Zdravje« 

in »Naslovnica«, pa do »Teme dneva«, »Delove borze dela«, »Iz naših krajev« in »Zadnja 

stran«. 

Slika 11: Deleţ prispevkov glede na rubriko v Delu  

Delo: delež objavljenih prispevkov glede na rubriko
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Vir: lastna raziskava, 2010 
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Poročanje v Večeru 

 

Prispevke o pandemski gripi v Večeru enako kot pri ostalih dnevnikih z največjim deleţem 

uvrščajo v rubriko s poročanjem o aktualnem dogajanju. S 94 % objav pod rubriko »V 

ţarišču« (Slika 12) so hkrati dnevnik, ki je največ prispevkov o pandemski gripi namenil 

rubriki, ki pokriva aktualne dogodke. Prispevke v enakem deleţu zasledimo še pod rubriko 

»Znanost« in »Zdravo ţivljenje«.  

 

Slika 12: Deleţ prispevkov glede na rubriko v Večeru 

Večer: delež objavljenih pispevkov glede na rubriko 
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Vir: lastna raziskava, 2010 

 

Poročanje v Ţurnalu24 

 

Analiza rubrik v Ţurnalu24 nam pokaţe, da je deleţ objav z dobro četrtino vseh prispevkov, 

največji v rubriki »Slovenija« (Slika 13). Sledita ji osrednja rubrika »Tema dneva« in 

»24sekund«. 15 % vseh prispevkov beleţi rubrika »Ljubljana«, v manjših deleţih z nekaj 

objavljenimi prispevki pa rubrike »Lepota in zdravje«, »Svet«, »Zdravje in prosti čas«.  
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Slika 13: Deleţ prispevkov glede na rubriko v Ţurnalu24  

Žurnal24: delež objavljenih prispevkov glede na rubriko 
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Vir. lastna raziskava, 2010 

 

Iz analize rubrik posameznih dnevnikov lahko ugotovimo, da je bila pri vseh, glede na deleţ 

objavljenih prispevkov, v največji meri zastopana rubrika »Aktualno«, kjer zasledimo 

poročanje o najaktualnejših dogodkih. Hkrati veljajo te rubrike za osrednje rubrike 

posameznih dnevnikov in so tudi najpogosteje brane. S tem potrjujemo našo domnevo, da je 

poročanje o pandemski gripi v določenem časovnem obdobju zavzemalo vodilno, prednostno 

mesto. V vseh dnevnikih so zastopane tudi rubrike, ki pokrivajo področje zdravja in potrjujejo 

sklep o tem, da  je tudi pri slovenskih dnevnikih moč zaznati vse večjo mediatizacijo zdravja 

in tveganj. Na tem mestu se lahko naveţemo na izsledke Verbkove raziskave (v Kamin 2006), 

v kateri so ugotovili obstoj statistično značilne povezanosti med posameznikovo stopnjo 

posvečanja pozornosti informativnim medijskim vsebinam in njegovo zaskrbljenostjo za tista 

zdravstvena tveganja, ki so bila v tistem obdobju pogosto na medijski agendi. 

 

Tema prispevka 

 

Opis spremenljivke: Opredeljena je prevladujoča tema, o kateri govori prispevek. 

Tema prispevka (1–6):  

1. okuţba z virusom nove gripe, 

2. cepljenje, cepivo, zdravila, 

3. zaščitni ukrepi, 

4. ukrepi v zdravstvu, šolstvu, podjetjih, 
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5. odzivi javnosti, 

6. teorija zarote, 

7. drugo. 

 

Analiza prispevkov glede na njihovo prevladujočo temo je pokazala, da je bila pri skoraj 

polovici prispevkov (Slika 14) osrednja tema okuţba z virusom nove gripe, ki v širšem smislu 

zajema poročanje o novih primerih okuţb, zdravstvenem stanju obolelih, širjenju virusa nove 

gripe, poročanje o laboratorijskem testiranju in hospitalizaciji obolelih, nevarnostih nove 

gripe itd. Z dobro četrtino prispevkov sledi tema »cepljenje, cepivo, zdravila«, v katerih so 

mediji poročali o cepivu proti novi gripi, njegovi nabavi, stroških in varnosti, prednostnih 

skupinah za cepljenje, cepljenju zdravstvenih delavcev in javnosti ter protivirusnem zdravilu 

Tamiflu. Tema »ukrepi v zdravstvu, šolstvu, podjetjih« je bila prevladujoča pri 11 % vseh 

objavljenih prispevkov. Z 9 % sledi tema »zaščitni ukrepi«, v katero smo opredelili prispevke, 

ki so poročali o napotkih za zmanjšanje širjenja okuţbe, skrbi za higieno in priporočilih 

zdravstvene stroke ter nacionalni kampanji za boj proti novi gripi. Pri enakemu odstotku (9 

%) prispevkov prevladujoča tema ni sodila med sedem postavljenih okvirov, zato smo jih 

opredelili pod »drugo«. Mednje smo opredelili prispevke s temami, ki so bile zastopane v 

manjši meri in so poročale o recimo novi gripi kot groţnji krvodajalcem, farmacevtski aferi, 

zlorabah pri izkoriščanju bolniškega dopusta zaradi nove gripe in podobno. Med prevladujoče 

teme smo postavili še »odzivi javnosti« z dvema odstotkoma in »teorija zarote« z odstotkom 

vseh objav. 

Slika 14: Deleţ prispevkov glede na prevladujočo temo 

Delež prispevkov glede na prevladujočo temo 
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Vir: lastna raziskava, 2010 
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Slika 15: Prevladujoča tema prispevkov glede na mesec objave 

Prevladujoča tema prispevkov glede na mesec objave
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Vir: lastna raziskava, 2010 

 

Analiza prevladujočih tem prispevkov glede na mesec objave nam razkriva še nekaj 

značilnosti medijskega poročanja o pandemski gripi. Prevladujoča tema »okuţba z virusom 

nove gripe« je v prispevkih najpogostejša v juniju in juliju, v avgustu je v primerjavi s 

preteklim mesecem kot prevladujoča tema zastopana le še pri slabi petini prispevkov. V 

septembru ponovno zaznamo največji deleţ prispevkov s to prevladujočo temo, v oktobru pa 

komaj dve objavi. Ne preseneča podatek o tem, da v oktobrskem obdobju z napovedmi o 

pričetku cepljenja in informacijah o cepivu, prednostnih skupinah za cepljenje in poteku 

cepljenja s četrtino vseh objav pride močno v ospredje tema »cepivo, cepljenje, zdravila« 

(Slika 15). Povezanost najdemo tudi med temo »zaščitni ukrepi« in aktualnim dogajanjem v 

mesecu juliju in avgustu 2009. V tem obdobju zaradi naraščanja števila novih primerov okuţb 

z virusom nove gripe opazimo naraščanje števila objavljenih prispevkov s prevladujočo temo 

»zaščitni ukrepi«, v katerih je kot ţe rečeno moč zaslediti poudarek na skrbi za preprečevanje 

širjenja okuţbe in zdravstvenih priporočilih, s kasnejšo nabavo cepiva in pričetkom cepljenja 

pa se v medijih poudarek v objavah prevesi k poročanju o cepljenju kot najučinkovitejšim 

zaščitnem ukrepu.  

 

Mnenje virov informacij 

 

Opis spremenljivke: Kot mnenje ali stališče upoštevamo vsak pogled, ki izrecno vrednoti 

oziroma navaja argumente (na primer: za cepljenje kot najučinkovitejši zaščitni ukrep), pa 
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tudi besedila, ki problematiko navidezno zgolj opisujejo in ne vrednotijo povsem izrecno, 

vendar iz samega opisa izhajajo bodisi (domnevne) prednosti bodisi (domnevne) 

pomanjkljivosti upoštevanja zaščitnih ukrepov, cepljenja proti pandemski gripi 

Mnenje virov informacij (1–3): 

1. Pozitivno: Vir izraţa pozitivno stališče do izvajanja zaščitnih ukrepov, upoštevanja 

priporočil stroke, cepljenja proti pandemski gripi.  

2. Negativno: Vir izraţa negativno stališče do izvajanja zaščitnih ukrepov, upoštevanja 

priporočil stroke, cepljenja proti pandemski gripi.  

3. Neopredeljen, neodločen, obenem za in proti, ne za ne proti.  

 

Slika 16: Deleţ prispevkov glede na mnenje virov informacij  

Delež prispevkov glede na mnenje virov informacij 
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Iz grafa je razvidno (Slika 16), da med objavljenimi in analiziranimi prispevki z več kot 

polovico objav prevladuje pozitivno mnenje virov informacij. Analiza nam razkriva tudi 

povezanost stališča mnenj in druţbenega statusa vira informacij.  

 

Ugotovimo lahko, da se uradni viri prevladujoče kaţejo kot zagovorniki upoštevanja 

zdravstvenih priporočil ter cepljenja kot najučinkovitejšega zaščitnega ukrepa. //Primer: 

»Prim. dr. Vasilij Cerar cepljenje poti novi gripi priporoča vsem nosečnicam, tudi tistim s kroničnimi 

boleznimi. Svetuje, naj se cepijo čim prej ... Obenem pa prosimo prebivalstvo, naj upošteva higienske 

ukrepe, napotke smo na domove posredovali septembra, premislijo pa naj tudi  glede osebne zaščite s 

cepljenjem. Cepivo je varno, o tem ni dvoma, je dejal Erţen, saj za vse vrste cepiva veljajo enaki 
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standardi kakovosti .... Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da se najprej cepijo zdravstveni 

delavci, potem pa vsi prebivalci, stari med 18 in 60 let«.                                                      

 

Na drugi strani beleţimo precej visok odstotek (30 %) negativnih mnenj virov informacij. 

Tudi pri pojavu negativnih stališč je moč poiskati povezanost z druţbenim statusom vira 

informacij. Negativna stališča podajajo predvsem neuradni viri, ki poudarjajo navzkriţje 

strokovnih priporočil in informacij, se sprašujejo o učinkovitosti zdravstvenih ukrepov in pod 

dvom postavljajo varnost cepiva. //Primer: »Ni malo tistih, ki so prepričani, da je celotna zgodba z 

novo gripo izmišljena, sluţila naj bi le velikemu zasluţku nenasitnih proizvajalcev.../« 

 

Neopredeljena mnenja virov informacij (teh je 19 %) v veliki meri zasledimo v prispevkih, 

kjer prevladujoča tema ni neposredno povezana s poročanjem o upoštevanju zdravstvenih 

priporočil oziroma cepljenjem proti pandemski gripi.  

 

Druţbeni status virov 

 

Opis spremenljivke: Opredeljen je druţbeni status vira informacij. V primeru prisotnosti več 

tipov statusov v posameznem prispevku, se izbere tistega, ki mu je avtor v prispevku namenil 

največ prostora za izraţanje stališč.  

 

Druţbeni status vira (Poler Kovačič, 2004: 99), (1–3): 

1. Uradni viri: »Viri po funkciji«: izvoljeni ali imenovani javni funkcionarji, predstavniki 

institucij ekonomske, politične, kulturne, znanstvene, religiozne idr. moči ter oblasti, 

predstavniki nevladnih organizacij, društev, zdruţenj, različnih »organiziranih« 

civilnih pobud, ki »govorijo« po svoji funkciji, ki jo določa njihovo mesto v 

organizaciji ali iniciativi, sluţbe za odnose z javnostmi ter navedbe po drugih 

mnoţičnih medijih in tiskovnih agencijah. 

2. Neuradni viri: So vpleteni ali nevpleteni posamezniki, ki niso vir po funkciji, ampak 

govorijo kot udeleţenci dogodkov, očividci, priče, »ljudje z ulice, »navadni«, 

»običajni« ljudje, anketiranci in drugi. 

3. Nedoločljivo: Izvedeli smo, slišali smo, govori se, naj bi, iz zanesljivih virov in 

podobne oblike. 
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Slika 17: Deleţ virov glede na druţbeni status  
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Vir: lastna raziskava, 2010 

 

V grafu 17 prikazujemo razvrstitev virov glede na njihov druţbeni status. Kot je pokazala 

analiza virov na vzorcu prispevkov, uradni viri informacij močno prevladujejo, saj jih je 85 

%, medtem ko je neuradnih virov le 9 %. Najmanj je nedoločljivih virov informacij (5,9 %). 

Največ uporabljenih virov je z Inštituta za varovanje zdravja, visoko na lestvici pa so tudi 

sluţbe za odnose z javnostmi. //Primer: »Po besedah Maje Sočan z IVZ, je napovedala 

epidemiologinja doc. dr. Maja Sočan z IVZ, je včeraj poudarila mag. Eva Grilc iz IVZ, Prim. doc. dr. 

Alenka Kraigher z IVZ,.. Mitja Vrdelja iz oddelka za odnose z javnostmi na IVZ,... Predstavnica 

policije za odnose z javnostmi Nuška Tavčar.« 

 

Med neuradnimi viri najpogosteje zasledimo vpletene in nevpletene posameznike, ki govorijo 

kot udeleţenci dogodkov, očividci, običajni ljudje. //Primer: »....je povedala predsednica sveta 

staršev Mojca Sever in dodala ..., mati osnovnošolke s Polzele nam je povedala, da so na osnovni šoli 

otroci začeli nenadoma obolevati....« 

 

V manjšem deleţu (5,9 %), a vendarle lahko zasledimo tudi nedoločljive vire. //Primer: »...O 

obolevnosti zdravnice, ki je odšla na bolniški dopust, smo izvedeli iz zanesljivih virov ..., Virus nove 

gripe se je, kot je pričakovano, v teh dneh pojavil še v drugih šolah po Sloveniji, neuradno naj bi, smo 

izvedeli včeraj popoldne, ... ki ima menda manj stranskih učinkov - ravno zaradi teh ni primerno za 

otroke in nosečnice, pravijo nekateri ..., po naših informacijah so v nekaterih farmacevtskih druţbah v 

Sloveniji ţe uvedli poostrene higienske ukrepe, ... neimenovani vir iz delovne skupine namreč trdi ...« 
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Razvidnost vira  

 

Opis spremenljivke: Gre za opredelitev, ali je vir v prispevku prepoznaven ali ne.  

Razvidnost vira (1–3): 

1. Vir ni določljiv: vira ni mogoče identificirati, je neopredeljen (na primer: izvedeli smo, 

govori se), novinar se sklicuje na t. i. zaupni vir (na primer: iz zanesljivih virov, iz dobro 

obveščenih krogov), vir je opredeljen kot anonimni (na primer, pravi stanovalec, ki ţeli ostati 

anonimen), 

2. Delno razviden vir: skupinski vir brez navedbe osebne odgovornosti za izrečeno (na 

primer: na IVZ-ju so nam povedali), povzemajo po drugih mnoţičnih občilih ali novinarskih 

agencijah (na primer: kot je poročala STA ipd.), individualni vir – kratice ali le ime vira ali 

druga oblika, ki nejasno ali delno jasno definira individualni vir (na primer: Ana iz Nove 

Gorice meni ipd.), 

3. Jasno razviden vir: objava identifikacijskih kazalcev, ki omogočajo nedvoumno 

prepoznavo vira: ime in priimek ali vsaj priimek (in institucija, razen če gre za širši javnosti 

domnevno »znanega« človeka), vsaj funkcija oziroma delovno mesto in institucija (na primer: 

prim. doc. dr. Alenka Kraigher z IVZ-ja meni),  

 

 

Slika 18: Deleţ prispevkov glede na razvidnost vira 
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Ob analizi razvidnosti virov v prispevkih smo opredelili tri kategorije, in sicer jasno razviden 

vir, delno razviden vir in vir ni določljiv. Rezultati kaţejo, da je deleţ prispevkov, kjer 

najdemo le eno od kategorij razvidnosti virov, 67 %. Največ je prispevkov (40,8 %), kjer je 

vir jasno razviden. //Primer: »Minister Borut Miklavčič je opozoril,. ... dr. Maja Sočan z IVZ: prešli 

bomo iz faze zadrţevanja v fazo zmanjševanja škode, ... Generalni sekretar Rdečega kriţa Slovenije 

Janez Pezelj nam je včeraj povedal, ... Strokovna direktorica ljubljanskega UKC prof. dr. Brigita 

Drnovšek-Olup je pojasnila, ... je pojasnila doc. dr. Tatjana Lejko-Zupanc z Infekcijske klinike 

ljubljanskega UKC, ... pa ugotavlja dr. Borut Štrukelj z ljubljanske Fakultete za farmacijo, ...  prof. dr. 

Franc Strle, predstojnik Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana in dodal ... « 

 

Delno razviden vir se pojavlja pri 23,1 % prispevkov. //Primer: »Na IVZ pravijo, ... Na 

Ministrstvu za zdravje zatrjujejo, ... po navedbah IVZ je mogoče pričakovati, ...  Svetovna zdravstvena 

organizacija priporoča ...« 

 

Vir ni bil določljiv v 3,4 % prispevkov. //Primer: »... smo izvedeli od virov blizu ţenina, sicer 

Avstrijca s slovenskimi koreninami, ... dijakinja: na gripo nas ni nihče opozoril, prav tako nam niso 

dali nikakršnih navodil o tem, kako naj se obnašamo oziroma kakšni bi bili preventivni ukrepi«. V 

prispevkih se v vidnejši meri z 21 % pojavlja še podtip kategorije jasno razviden vir, in sicer 

prisotnost kombinacije jasno razvidnega in delno razvidnega vira.  

 

5.4 Analiza in interpretacija pol-strukturiranih intervjujev 

Vzorec 

Vzorec sogovornikov sodi v skupino neslučajnostnih oziroma neverjetnostnih vzorcev. Gre za 

tako imenovani namenski vzorec, za katerega je značilno, da imajo izbrani (posamezniki) 

skupne določene lastnosti. Izbranima v tej raziskavi je skupna okuţba z virusom nove gripe 

ter vključenost njunih primerov v medijsko poročanje.  

Delno strukturirane intervjuje smo izvedli z dvema obolelima posameznicama, starima med 

25 in 40 let, pri katerih je bila potrjena okuţba z virusom nove gripe. Prva intervjuvanka ima 

visokošolsko, druga univerzitetno izobrazbo. Pri prvi je bila okuţba potrjena junija 2009, pri 

drugi sogovornici pa julija 2009. Intervjuja sta trajala povprečno 35 minut. Zaradi 

občutljivosti teme ţelimo ohraniti zaupnost osebnih informacij in zagotoviti anonimnost 
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intervjuvank. Zaradi boljše preglednosti pri citiranju bomo intervjuvanke poimenovali 

Obolela 1 (O1), Obolela 2 (O2).  

 

Vabilu za sodelovanje v intervjuju sta se od skupno štirih povabljenih odzvala dva 

strokovnjaka. Intervjuja sta bila tako opravljena z dvema predstavnikoma strokovne javnosti, 

in sicer z: 

- g. Markom Vudragom, dr. med., spec. higiene, ki deluje v enoti za nalezljive bolezni Zavoda 

za zdravstveno varstvo Nova Gorica, 

 

- g. Borisom Kopilovićem, dr. med., spec. epidemiologije., vodjo skupine za epidemiološko 

preučevanje nalezljivih bolezni na Zavodu za zdravstveno varstvo Koper. Skupina skrbi za 

preventivno zdravstveno dejavnost na področju epidemiologije nalezljivih bolezni za območje 

ZZV Koper.  

 

Pri citiranju bomo intervjuvanca dr. Marka Vudraga poimenovali S1, citate dr. Kopilovića pa 

bomo označevali s S2.  

 

5.4.1 Interpretacija rezultatov 

 

V nadaljevanju predstavljamo analizo opravljenih intervjujev z obolelima posameznicama in 

dvema predstavnikoma strokovne javnosti. Pri enakih vprašanjih bo podana interpretacija 

odgovorov vseh intervjuvancev, pri vprašanjih, ki se razlikujejo, pa bo interpretacija podana 

ločeno. 

 

1. Kdaj je bila pri vas potrjena okuţba z virusom nove gripe? 

Intervjuvanka O1 pove, da je bila pri njej okuţba potrjena junija 2009. Z Inštituta za 

varovanje zdravja so ji prisotnost virusa nove gripe potrdili 19. junija popoldne oziroma 

zvečer. Obolela O2 pojasnjuje, da je bila okuţba pri njej potrjena 21. julija 2009.  

 

2. Je šlo, kot so to poimenovali nekateri mediji, za »uvoţen« primer ali je prišlo do okuţbe 

pri nas? 

Pri obeh obolelih je prišlo do okuţbe v tujini. Tudi sicer v tistem obdobju pri nas še ni prišlo 

do prenosa okuţbe na domačih tleh. //Primer: OKUŢBA: O1 pojasnjuje: »Ne, sodim med tiste 
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primere, ki so okuţbo staknili v tujini. Bila sem na enotedenskem potovanju v ZDA in se tam tudi okuţila. Glede 

na to, da sem slabše počutje pri sebi začela opaţati na dan povratka v Slovenijo, sem se verjetno okuţila dan 

prej. Na dan povratka sem se začela na letališču počutiti malo vročično, mrazilo me je. Pot nazaj je bila groza, 

tistega leta ni in ni hotelo bit konca. Sodeč po počutju med letom, sem imela tudi precej visoko vročino. Najbolj 

hecno je to, da takrat nisem pomislila, da gre za novo gripo. Bila sem prepričana, da sem se prehladila, ker so 

tam čisto zmešani s klimami«. Podoben potek situacije opisuje O2: »Ja po moje, da sem se okuţila v 

tujini, pač na tem kriţarjenju.  No, kriţarjenje je bilo pa po Grčiji,.. na ladji je 3000 ljudi ves čas, v jedilnicah, v 

bazenih. Ne vem točno, ampak v Sloveniji najbrţ ne, tako da, ali na ladji, so bili pa večinoma  tujci«. O2 je na 

vprašanje o tem, ali je ţe na ladji opazila kakšne ukrepe, povedala: »Ne, to pa ne. Ne spomnim se da bi, saj 

pravim, ves čas tega potovanja niti pomislila nisem, da bi bilo lahko to. Pa se spomnim, preden smo šli, da je 

bilo ţe kar v medijih ...«  

 

O1 je izrazila kritičen odnos do pripravljenosti zdravstva pri nas v obdobju ob pojavu prvih 

primerov okuţb pri nas. //Primer: PRIPRAVLJENOST ZDRAVSTVA: »Šele potem, ko sem 

prišla domov in je bilo še slabše, sem pomislila, kaj pa če...in sem šla naslednji dan k moji zdravnici. Evo, to je 

recimo ţe ena od netočnosti, ki so se pojavile v medijih....pa ne, da mi je po telefonu svetovala naj ostanem 

doma. Ko sem prišla do nje, sem ji razloţila situacijo, pa me je še ona potolaţila, češ, če nisi bila v stiku z 

okuţeno osebo, potem sigurno ni to. Me je pa vseeno »umaknila« v sobo na urgentnem oddelku in se odločila, da 

mi vzame bris in ga pošlje na IVZ. Vse ostalo je pa ţe znano, je bilo to to. Če zdaj pomislim nazaj, bi rekla, da 

takrat naše zdravstvo sploh ni bilo pripravljeno na prve primere okuţb. Vsaj, če ocenjujem po mojem primeru. V 

ambulanti sem čakala kot ostali. Ob odhodu domov sem dobila eno samo zaščitno masko, ki mi je bila prevelika 

in je po mojem naredila več škode kot koristi. Primerno me je »oskrbel« šele epidemiolog, ko je prišel na dom in 

mi pustil večje število mask in rokavic za enkratno uporabo, ampak to je bilo šele drugi dan  zvečer po povratku. 

Tudi obveščanje ni bilo ravno posrečeno, sem skoraj istočasno izvedela po televiziji kot telefonsko z IVZ«.  

 

3. Kakšni so bili odzivi domačih, okolice?  

Pri odzivu domačih je med obolelima moč zaslediti razlike, podobnosti pa najdemo v odzivu 

okolice. //Primer: ODZIV JAVNOSTI: O1 razlaga: »Ja, zanimivo je bilo (smeh). Doma itak, ţe pred 

odhodom na potovanje niso bili moji najbolj navdušeni nad tem, da se odpravljam nekam, kjer so se ţe pojavljali 

primeri okuţb z novo gripo... Ja, prvi odziv je bil zato bolj v smislu: Zdaj pa imaš, smo ti rekli, da ne hodi tja... 

Niso sicer zganjali panike, mislim pa, da jih je bilo malček strah, kako se bo zadeva odvila. No, saj jih je za 

razumet, ni ravno enako, če po radiu in na televiziji spremljaš pandemijo in primere nekje tam daleč ali pa se ti 

domov prikaţe okuţen otrok. Pri O2 v domačem okolju ni bilo zaslediti panike, druţina ima na 

pojav pandemske gripe podoben pogled kot obolela. O2: »Doma otroka, stara sta bila 17 pa 18 lani. 

Nista paničarila, sploh ne, sta rekla: »Mami daj no!« Enako pribliţno gledata kot jaz in tudi njima ni bilo nič. 

Smo bili vsi skupaj v stanovanju, da bi bila jaz skozi izolirana v eni sobi, ni bilo.« 

Pri okolici sta oboleli naleteli na različne odzive, od paničnih sodelavcev in sumničavosti do 

hecnih situacij. O1: »Pri okolici je bila pa čisto druga zgodba, tam sem pa naletela na vse moţne odzive, ki 
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se jih lahko spomniš, pa še kakšnega več. Ţivim v čisto majhnem kraju in je novica hitro postala tema številka 

ena. Se mi zdi, da so drugi dan kroţile govorice ţe po vsej občini (smeh). Saj veš, nobenemu uradno povedali, 

ampak vsi so vedeli in imeli kaj za dodat. Sem kar dobivala sporočila od ljudi, ki jih nisem videla ali se slišala z 

njimi ţe celo večnost, oni pa: ma sem slišal, da imaš ta novo gripo, m kako si, kako se počutiš? Moram reči, da 

me je malce presenetil odziv nekaterih ljudi, ki bi jim glede na njihovo izobrazbo ali pa vsaj splošno 

razgledanost človek pripisal malo več razumnosti. Uţalostile,..ma ne, ujezile so me reakcije nekaterih, ki so se 

povsem bedasto obnašali tudi do mojih domačih, češ, kako kar hodijo okrog. Kot da kar po vrsti širijo  okuţbo še 

oni, ko je bilo pa jasno rečeno, da za svojce karantena ni potrebna, dokler ne zbolijo oziroma se pri njih ne 

pojavijo znaki bolezni. Kar se sluţbe tiče, sem sporočila samo kolegici in nadrejenemu. Je pa pri sodelavcih 

moja daljša odsotnost od predvidene očitno postala »sumljiva«, ker sem potem dobila smse v smislu: kroţijo 

govorice, da si ti tista oseba, o kateri se zadnje dni toliko piše in govori, a je to res? Ko se je kasneje v sluţbi 

pojavil še en sum okuţbe pri kolegici, je bilo pa vse skupaj ţe hecno. Takrat je nekaj sodelavcev ţe vedelo, da 

sem pač dala skozi to okuţbo z novo gripo in so kar rekli, seveda v hecu, no, zdaj boš pa ti v stiku s ta sumljivimi, 

itak se ne moreš več okuţit«. O2 pove: »V sluţbi je bila cela katastrofa, zaradi tega, ker je bila taka še 

specifična situacija. Jaz sem vodja pač ene skupine šestih ljudi no in me je tudi nadomeščala. In sem rekla: »M... 

veš, ti sam sporočam, da me ne bo. A ja, a res? Ker drugače je vedno panika, če ne prideš ali če javiš da boš 

doma, mislim zmeraj je preveč dela. Tokrat pa, ti kar ostani, ti se kar pozdravi. Glej nič mi ni. Ne, ne ne, ti kar. 

Sem rekla:« Dobro, bom ţe ne, ampak kaj pa je? Ne, ne, nič. No, skratka. Ampak ona je mogoče tud malo bolj 

panična. Noseča je bila ne, čisto na začetku, tako da tudi jaz še nisem vedela...Potem ko sem prišla nazaj so bili 

pa odzivi tako. Ojoj, s tabo pa zdaj ne več na kosilo in tako naprej, ampak sem videla, tu in tam kak je bil pa kdo 

resno prestrašen. Ali pa ena sodelavka je rekla:«No vidiš, če nič drugega lahko zdaj zaprosiš za lastno pisarno, 

ker ti jo bodo sigurno odobrili. Tako, da je sicer bilo res vse bolj v hecu.« 

 

4. Kaj  pa mediji? Je bil vaš primer okuţbe med tistimi z medijsko »objavno vrednostjo«? 

Zanimivo, sta bila oba primera okuţb deleţna tudi medijskega zanimanja in oboleli sta bili 

vsaka na svoj način del medijskega poročanja. //Primer: MEDIJSKA OBJAVNA 

VREDNOST: O1 pritrjuje, da je bil njen primer zanimiv za medije in odgovarja, zakaj: »Ker je 

šlo za prvi primer okuţbe z virusom nove gripe v Sloveniji. Mislim, da nisem niti pol ure po tem, ko so mi z IVZ-

ja okuţbo uradno potrdili, ţe lahko gledala prva poročila o primeru, v naslednjih dnevih pa še brala in 

poslušala o tem. Obolela je kritična do medijskega poročanja, predvsem pa nepreverjanja 

točnosti informacij. »Ja in se čudila vsem napisanim, oprosti, ampak ne morem reči drugače kot 

»kozlarijam«. Od netočnosti o tem, kje sem bila, kako in kdaj sem se vračala domov, kdaj sem obiskala 

zdravnika. Potem, ko začnejo eni druge povzemat, se pa jasno netočnosti prenašajo naprej. Tako kot govorice, o 

katerih sem tudi brala. Sploh v enem članku, kjer je avtorica hitela navajati, kaj vse je slišati in o čem se govori 

in kakšen strašen strah sem zasejala med okoliške prebivalce. Ne veš, če bi se vsemu skupaj smejal ali raje 

zjokal nad tem kakšne neumnosti si novinarji dovolijo klatit v svojih člankih«. O2 je sprejela vabilo za 

sodelovanje v prispevku na RTV Slovenija in podala svojo izkušnjo kot obolela za virusom 
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nove gripe: »Svoje mnenje sem povedala, da se mi zdi, da je pač pretirano. Tako da, če se to razume, da je 

bilo to medijsko, pol je bilo to, kar je bilo v Dnevniku.« 

 

5. Ste pred tem zaradi nove gripe razmišljali o spremembi potovalnih načrtov? 

Nobena od intervjuvank ni razmišljala o tem, da bi spremenila potovalne načrte.  

 

6. V kolikšni meri pa ste spremljali medijsko poročanje o novi gripi? 

Nobena od obolelih ni posebej pozorno spremljala medijskega poročanja o novi gripi. 

Priznavata pa, da se je njuno zanimanje za poročanje medijev po njuni potrjeni okuţbi z 

virusom nove gripe povečalo. //Primer: MEDIJSKO POROČANJE: O1: »Hmm, svetovno 

dogajanje nič pretirano, kolikor pač ujameš na televiziji ali v časopisu. Po moji okuţbi pa ja, se je povečala 

zainteresiranost. Sem spremljala več, ker me je glede na mojo izkušnjo in po tem, ko sem zasledila v poročanjih 

razne netočnosti zanimalo, kaj in kako pišejo mediji«. O2: »Zdaj, da bi prej posebej zaradi tega spremljala in 

gledala pač ne, ampak to kar je bilo slučajno v poročilih ali pa kjerkoli pač objavljeno, kolikor sem mimogrede 

slišala, to je bilo tako a ne. Potem me je pa jasno malo bolj zanimalo ampak ... Mogoče sem zaradi tega kakšna 

poročila več videla, ampak da bi pa kaj več zvedela, to ne ...« 

 

7. Bi lahko rekli, da so bili mediji tisti, ki so v primeru pandemske gripe predstavljali vaš 

glavni vir informacij? 

Oboleli priznavata medijem vlogo informiranja javnosti in pojasnjujeta, da do informacij 

prihajata preko različnih virov. //MEDIJI KOT VIR INFORMACIJ/INFORMIRANOST O 

GRIPI: O1: »Ja, lahko, ampak ne za vse informacije enaki tipi medijev. Dnevno dogajanje pri nas sem največ 

spremljala preko tv-ja in časopisov. Informacije o cepivu, cepljenju, ozadju same pandemije sem pa več iskala 

na raznih spletnih straneh«. O2: »Ja mediji širše, ne samo, mislim, šla sem potem iskat tudi na internetu 

določene informacije, ampak to je tudi medij. Tako, da ja. Mislim, zdravstveni delavci mi niso nič bistveno več 

povedali, pač kar sem ţe slišala preko poročil in interneta. Nisem imela občutka, da bi vedeli kaj več«.  

 

8. So po vašem mnenju slovenski tiskani mediji v svojih novinarskih prispevkih pretiravali 

z nevarnostmi o novi gripi? 

Obe oboleli se strinjata, da so mediji v svojem poročanju pretiravali z nevarnostmi o novi 

gripi in prispevali k podali svoj deleţ k ustvarjanju panike. //Primer: MEDIJSKO 

POROČANJE: O1: »So, definitivno, sploh z vsemi napovedmi širjenju gripe. Se spomnim enega članka, pa 

ne vem več, kje se to prebrala, češ, 30 ljudi je okuţenih z novo gripo, zdaj se nam pa res slabo piše in skorajda ni 

več moţnosti, da je ne bi »fasali«. Je pa res, sploh če danes pogledamo na minulo dogajanje, da so ţe razni 

strokovnjaki, ki se niso mogli dogovoriti še o tem kako bi poimenovali to strašno gripo,.. da ne govorimo o 

Svetovni zdravstveni organizaciji, streljali kozle. O2: Ma ja, jaz mislim, da ja. Gotovo so  povzemali izjave 
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strokovnjakov, samo, ker so teme take, da se tiče vseh ljudi in po mojem .jih lahko napihnejo. Po mojem so tudi 

mediji prispevali k temu, da je bila panika takšna kot je bila«.   

 

S2 se sicer strinja s tem, da so mediji v svojem poročanju pretiravali z nevarnostmi o novi 

gripi, a je mnenja, da je sodobni način obveščanja javnosti pač tak: »Ja, s tem se lahko strinjam, 

ampak vedno je tako, da novinarji pač, ko nekaj pišejo, da imajo članek, ponavadi poudarijo predvsem tveganja, 

rizike in tako naprej, tako je pač dandanašnji način v bistvu obveščanja javnosti in tudi če boste videli za neko 

drugo bolezen ali pa zadevo, bodo ponavadi na ta način obveščali, Tako da so obveščali kot tudi za druge 

bolezni, ker namreč, če bi rekli, tega je malo, to ni problem, zakaj potem sploh o tem pišemo, to ni vest, tako da 

mediji so dokaj pričakovano v bistvu zame se na to obrnili in obravnavali«. S1 se strinja s tem, da so 

mediji zelo pretiravali z nevarnostmi o novi gripi, a opozarja: »Ja, zelo so pretiravali, ma po drugi 

strani jih je mogoče potrebno tudi razumeti, kajti jaz mislim, da je bila to dobra kampanja farmacevtskih 

korporacij, dobra kampanja na začetku, seveda tudi v navezi z zelo visokimi avtoritetami iz stroke. Kadar 

avtoriteta nastopi nedvoumno in pove tako in tako in gotovo, potem je to tako, ne pa hja, ne vemo zdaj, a bo kaj 

iz tistega cepiva, ja sej, kaţe, da ni, ampak tako ne moreš pri teh rečeh, za tako kampanjo vodit, za cepilno 

kampanjo vodit, potem moraš biti nedvoumen«. Poleg tega meni, da mediji niso dobili nedvoumnih 

odgovorov, zelo stabilnih odgovorov na vprašanja.  

 

9. Analiza izbranih tiskanih medijev je nakazala na medijsko (upo)rabo propagandnih 

tehnik – med njimi uporabo strahu (primer: četudi virus ne bo mutiral v nevarnejšo 

obliko, bo to katastrofa, kot je še nismo doživeli! ali pa naslova prispevkov – Smrtni strah 

tudi v Sloveniji; Premalo cepiva za vse)! Ali kot nekdo, ki je pandemijo nove gripe 

spremljal tudi skozi lastno izkušnjo bolezni (vprašanje se je v tem delu razlikovalo za 

predstavnike strokovne javnosti, in sicer ... spremljal s strokovnega vidika in s 

poznavanjem nevarnosti influence), menite, da so se mediji prepogosto posluţevali vodila 

»slaba novica je dobra novica«? 

Obe intervjuvanki delita podobno stališče in strinjanje o tem, da so se nekateri mediji v 

primeru poročanja o pandemski gripi prepogosto dovoljevali vdor trţne logike v novinarsko 

poročanje. //Primer: TRŢNONOVINARSKI DISKURZ: O1: »O ja, seveda so. Ma ne smemo metat 

vse v isti koš, eni so bolj, drugi manj rumeni. Samo to tako je, ne vem, kdaj sem nazadnje na kakšni naslovnici 

brala o tem, da se je nekaj dobrega zgodila. Saj nam tako ali tako servirajo same afere, škandale, takšne in 

drugačne zgodbe. To se prodaja in to bodo objavljali. To, kar ste omenili, kako ţe, smrtni strah v Sloveniji ... ja, 

menda bi lahko prešteli prebrane primerke, če bi članek naslovili na primer »Brez strahu ob smrti prve bolnice«. 

Evo, to je tudi bil primer dobre slabe novice. O2 pritrjuje: »Sigurno.« in dodaja, da »to velja za različne 

vrste medijev«. 
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S2 meni: »Da, lahko bi tako rekli, mogoče prepogosto. Mogoče ima strah velike oči. Ampak dejstvo je no, da 

ni bilo to samo pri novi gripi, tudi pri SARSU, tudi pri tej ptičji gripi. Ko pride do neke nove bolezni je vedno 

tako. Ljudje smo pač taki, ne samo novinarji in mediji, ampak tudi navadni ljudje, da se bojimo nečesa novega in 

da se bojimo, da bo to nekaj zelo hudega in to lahko tudi se izkaţe kot zelo hudo, lahko pa tudi ne. S1 se strinja 

s trditvijo, a ponovno stopi v bran medijem in okrca farmacevtske korporacije: »Ja in prav tako je, 

ampak zopet pravim, tukaj stopim v bran medijem, ker pač mediji morajo tako povzet, če predsednica SZO pove 

takšno nekritično misel, zdaj mi lahko špekuliramo, kar hočemo, ampak glede na dejstva, kako stvari 

funkcionirajo v svet, mislim, da tukaj imajo farmacevtske korporacije zelo veliko vpliva.  Moje mnenje je, da so 

eksperti za komunikacije farmacevtskih korporacij le uspeli prelisičiti tudi velike in sposobne eksperte za to 

področje, da so take izjave dali, ker to so prezgodnje izjave, nekritične izjave, izjave, ki niso imele dobro 

podlago, so bile všečne in ne realistične in normalna stvar, da so mediji povzeli tole in je nastala panika.« 

 

10. V analiziranih prispevkih se pojavljajo elementi senzacionalističnega načina poročanja 

medijev (prvi primer v Sloveniji, prva mnoţična okuţba, prva smrtna ţrtev) – v kolikšni 

meri se po vaši oceni krivdo za povzročeno paniko lahko pripisuje medijem? 

Iz odgovorov intervjuvank razberemo, da del odgovornosti za povzročeno paniko pripisujeta 

medijskemu poročanju. //Primer: NAČIN POROČANJA: O1: »Mah, teţko rečem. Ste pa navedli 

primere, za katere se strinjam, da so povzročili določeno mero panike, ma verjetno bolj zaradi tega, ker je pač 

šlo za posamezne dogodke, ki se pred tem pri nas še niso zgodili in so zato tudi bolj vzbudili zanimanje javnosti 

in medijev. Bo pa ţe nekaj na tem, da tudi takšen način poročanja ni pripomogel k temu, da se po nepotrebnem 

zganja paniko«. O2:  »Določeno mero sigurno, no. Teţko zdaj rečem, ne vem v odstotkih. Ampak sigurno je to, 

delno gre tudi za odraz medijev. Mislim, pri medijih mi gre itak na splošno recimo na ţivce to, da dostikrat na 

podlagi nepopolnih informacij ali pa določenih izjav ali pa ne vem, nepreverjenih, ne dosti znanstveno podprti,  

naredijo novice, napišejo članek. Jasno, da ljudje pač, ko ti nekaj prebereš, se ne greš vedno spraševat, koliko je 

preverjeno pa koliko ni. Na tak način za moje pojme sproţajo, v tem primeru pa sploh, medijsko paniko«.   

S2 meni, da pretirane panike ni bilo in tudi odgovornosti zanjo ne išče v medijih: »Teţko bi 

rekli, a je dejansko bila panika ali ne. Veliko se je o tem pisalo, ampak recimo ljudi se je cepilo malo. Ljudje se s 

tem niso toliko ukvarjali.  Tako da jaz mislim, da neke hude panike dejansko pri nas niti ni bilo. Mediji so o tem 

zelo veliko pisali, ampak da bi povzročili prav kakšno paniko, jaz mislim, da niso«.  

S1 je ostrejši v pogledu do medijskega poročanja, vendar pa kritiko nameni ne le medijem, temveč 

tudi kolegom strokovnjakom, po njegovem so oni odgovorni za posredovanje nedvoumnih informacij: 

»Saj pravim seveda, najmočnejša sila 21. stoletja seveda so mediji, to ni dvoma, niti eden  kirurški skalpel ni 

tako oster kot medijska beseda, to drţi, tako da pisanje medijev s takimi senzacionalističnimi, bombastičnimi 

naslovi ima velik odmev in je seveda za medije z vidika komunikacije, z vidika trga, z vidika vseh drugi prvin, ko 

se jih zasleduje dosti pomembno, vsebina pa ni več pomembna, tukaj se je zgrešilo na vsebini, vsebina je tukaj  

bila stranskega pomena ... mediji so šli pač s svojim tipičnim načinom funkcioniranja, delovanja ne pa glede 

vsebine. To vsebino smo morali dati strokovnjaki z jasno, nedvoumno, kredibilno  besedo, pa nismo«. 
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11. Ali drugače, zanima me vaše mnenje o tem, ali je v primeru nove gripe več škode 

povzročil nekritičen način poročanja medijev ali nekritično prebiranje poplave različnih 

informacij s strani zainteresiranih bralcev, torej javnosti? 

Pri odgovorih zasledimo kritiko do načina medijskega poročanja in odgovornosti medijev do 

objavljenih prispevkov. //Primer: MEDIJSKO POROČANJE – ODGOVORNOST 

MEDIJEV: O1: »Hmmm, odvisno pri komu. Hočem reči, ne mislim, da so vsi mediji nekritično poročali 

oziroma ne vsi bralci nekritično prebirali. Tisti, ki so pa ţe »po defaultu«, kot sem prej rekla, bolj rumeni in so 

največkrat tudi nekritični oziroma je pri njih naklada pred kakovostjo podanih informacij, pa da ob tem naletijo 

še na dovolj širok krog bralcev, je to to. In še dobro, da so na drugi strani tudi takšni, ki vsega kar preberejo in 

slišijo, ne »vzamejo zdravo za gotovo«. Se mi zdi, da na strani javnosti neke škode ni. Pomen medijske 

odgovornosti poudarja tudi O2: »Ja in eno in drugo, ne vem kaj je bilo bolj. Ampak tudi to, tudi to, da 

nekritično spremljaš vse, kar napišejo, je sigurno. Ampak niso bralci tisti, ki bi morali biti dovolj izobraţeni in 

dovolj ..., ne,  ampak nekdo, ki pač to da v javnost, mora vedet, kaj je primerno objavit in kaj ne. Tako da jaz 

mislim, da je večja krivda na strani medijev. Ne vem, vsi ljudje niti nimajo izobrazbe, nimajo znanja, nimajo 

sposobnosti pač ločit, kaj je res, kaj ni, kaj je dobro in kaj ne«.  

 

S2: »Oboje je pripomoglo, mogoče spletne informacije še bolj. Velikokrat so v bistvu na spletu pisale res 

popolnoma nelogične in neresnične stvari tako, da so bile tam mogoče še hujše dezinformacije kot pri medijih. 

Mediji dejansko so skušali povzemat mnenja zagovornikov cepljenja, zdravniške stroke, pa tudi nasprotnikov 

cepljenja, pač velikokrat različnih mnenj različnih strokovnjakov za neko novo bolezen, za neko novo zadevo, ki 

je nismo pač poznali in kjer smo pač predvidevali in tudi delno ugibali.«  

 

12. Na eni strani smo lahko opazili priporočila stroke, na drugi pa odklonilna mnenja do 

uradnih priporočil glede preventive, zdravljenja in cepljenja proti novi gripi – bi lahko 

rekli, da gre tu tudi za vprašanje nezaupanja javnosti v avtoritete na tem področju? 

Intervjuvanki ne izključujeta moţnosti, da del »krivde« za odklonilna mnenja dela javnosti do 

uradnih priporočil lahko iščemo v nezaupanju javnosti zdravstvenim avtoritetam. //Primer: 

(NE)ZAUPANJE JAVNOSTI ZDRAVSTVENM AVTORITETAM: O1: »Ja, bi. Če si lahko 

določeni strokovnjaki in SZO privoščita take nepremišljene izjave, kot so si jih v tem primeru in večkrat, potem 

se malo vprašaš, koga poslušat in komu verjet. Enkrat bi cepili dvakrat, pol bo dovolj enkrat ... pa nosečnice ne, 

pa pol ja ... potem napovejo obolelost za pol prebivalstva in še gospodarsko škodo, pride mraz, nič hujšega, 

potem nas bo pa zgleda ujelo, ker imamo srečo, mogoče šele februarja. Kaj pa naj si človek sploh misli?« Tudi 

O2 na vprašaje odgovarja pritrdilno: »Ja, lahko. Na koncu nisi več vedel komu naj sploh verjameš ne, ker 

so prihajale različne informacije in s strani zdravstva ne in s strani ne vem ljudi, ki imaš občutek, da bi morali o 

tem največ vedet, do ne vem farmacevtskih in takih industrij, tako da ja, zmeda je bila.«  
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S2: »Ja, delno. V bistvu tako je. Jaz mislim, da pri vsaki zadevi so ljudje, ki zaupajo, in so tisti, ki ne, in tretji, ki 

so nekje vmes in ki ocenjujejo. Tako da dejansko mislim, da javnost nobeni avtoriteti ne zaupa 100-% in tudi 

zdravstvu ne, tudi strokovnim argumentom ne. Tako pač je v moderni druţbi, isto kot je bilo v Sloveniji, je bilo 

tudi pač v sosednjih drţavah,  v Evropski uniji, pa na Hrvaškem«.  

 

13. V čem lahko po vašem mnenju iščemo razloge za skepso do cepljenja? (»krivo« 

učinkovito krizno komuniciranje zdravstvenih avtoritet in napaka v ocenjevanju tveganj 

- t.i. optimistična pristranskost)?  

Intervjuvanki sta se strinjali, da na odločitev za cepljenje vpliva več dejavnikov, med drugimi 

tako zaupanje medijem kot zdravstvenim avtoritetam. //Primer: ODLOČITEV ZA 

CEPLJENJE: O1: »Ma več stvari je tu, po mojem v tem, kar sem ţe rekla, v nasprotujočih informacijah 

strokovnjakov, v tem, da so se ţe od začetka pojavljala razna ugibanja o varnosti cepiva. V določeni meri 

sigurno tudi to, da se tudi zdravstveni delavci, vsaj kolikor sem zasledila, niso na veliko odločali za cepljenje. 

Mogoče je pa samo to, da nove gripe nismo vzeli kot toliko nevarne, da bi se zaradi tega morali cepit. Pa saj 

Slovenci se ţe tako ali tako ne hodimo dosti cepit, tudi za navadno gripo ne. No, vsaj jaz se nisem še nikoli, pa je 

tudi nisem nikdar imela«. O2: »Ne vem kako bi rekla v tem primeru, da je bilo, tu se mi je zdelo, da je bila 

večina ljudi prepričana, mislim bolj na tem, da imajo občutek, da lahko zbolijo...Skepso je pa povzročilo ravno 

to. Take različne izjave medijev, toliko različnih, toliko enih izjav, ki so bile kontradiktorne ali pa ja, najbrţ to«.  

 

S2: Oboje. Ja ljudje so to tako razumeli. Poglejte, če bi imeli neko bolezen, ki bi bila huda in kjer bi imeli v 

vsaki druţini obolele, kjer bi vsak poznal kakšnega mrtvega in tako naprej, če bi bila res neka huda pandemija. 

Bi seveda se večina ljudi, ki to pač bi videla, odločila za cepljenje in za nekaj naredit. Treba se je zavedati, da za 

večino bolezni, proti katerim danes cepimo, teh bolezni ni pri nas kaj dosti naokoli in se ljudje ne zavedajo toliko 

proti čemu se cepijo. Če vprašam vas kaj je to tetanus, ali kaj je davica ali kaj je, ne vem, oslovski kašelj in tako. 

Kaj, saj ne poznate toliko teh bolezni, ljudje tega ne poznajo, ker so cepiva zelo učinkovita bila in so v bistvu te 

bolezni v bistvu zelo zelo zmanjšale«.  

 

14. Če se zdaj ozrete na dogajanje v preteklem letu, bi v primeru, če se ne bi predhodno 

okuţili z virusom nove gripe, upoštevali priporočila stroke in se odločili za cepljenje kot 

najučinkovitejšim zaščitnim ukrepom? 

Obe oboleli sodita med tiste, ki ne bi upoštevali priporočil stroke glede cepljenja proti 

pandemski gripi. //Primer: UPOŠTEVANJE PRIPOROČIL: O1: »Ne, ne bi, kot sem rekla, se tudi 

za sezonsko gripo ne cepim, pa je še v ţivljenju nisem imela. Mogoče tudi zato ne, ker se nihče od mojih bliţnjih 

ne cepi, pa tudi vsi zime dajo skozi brez grip in leţanja. Glede priporočil pa, ţe tako nas nenehno iz vseh strani 

posiljujejo z nakupom raznih prehranskih dodatkov pa takih vitaminov, pa čudeţnih napitkov. Sploh pa se ne 

strinjam s tem, da je cepljenje najučinkovitejši ukrep. Je treba raje kaj naredit na tem, da si okrepiš imunsko 

odpornost«. O2: »Ne, ne bi. Mislim, saj priporočila, se čisto strinjam z njimi, s temi splošnimi, da pač, če imaš 

občutek, da, pa niti  ne, samo da imaš občutek za to gripo. Če si bolan, če kašljaš, hvala bogu, da ne hodiš med 
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ljudi, da ostaneš doma, si na bolniški, ampak ena ta splošna priporočila itak veljajo, na splošno naj bi veljala za 

vse te bolezni, za vsako gripo, za vsako, ne. Ne pa...Tako da to, to se strinjam, da je bilo treba povedat in 

poudarit te splošne ukrepe in sem se jih tudi drţala v bistvu, ni zdaj, da sem nalašč hodila okrog pa kašljala. 

Sam pretirano je bilo no, to moram priznat«.  

 

15. Toda »teţav« ni povzročala le nezainteresiranost za cepljenje. V obravnavanem 

časovnem obdobju se je zato, ker se virus nove gripe ni razvijal tako, kot so bile 

napovedi, celo akcija ozaveščanja preko nacionalne kampanje Ustavimo gripo prestavila 

za nekaj dni (IVZ pri 210 bolnikih ocenil kot »milo« širitev). Vaše misli ob tem? 

Intervjuvanki sta skeptični do ukrepov odgovornih zdravstvenih institucij in kritični do 

reprezentacije razmer pri nas. //Primer: UKREPI ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJ: O1: »Hja, 

kaj naj rečem. Če so ţe sami ocenili, da širitev ni takšna, kot so napovedovali, in da gre pri nas za blaţjo širitev, 

potem so se ţe prav odločili. Saj nima smisla, da se starta z akcijo ozaveščanja o nečem, kar je prisotno v tako 

majhnem številu glede na število prebivalcev. Kaj naj, ustavimo gripo, ki je skorajda ni, vsaj glede na strašne 

napovedi, ki smo jih bili deleţni, smešno«. O2: »Ja, mislim meni se je ţe zdavnaj zdelo, da pač pretiravajo. Ne 

vem, mislim, saj so poročali o smrtnih ţrtvah tudi v Sloveniji recimo, ampak to je bilo čisto preveč enostransko 

gledano ... Meni se zdi, da pač ... ali pa to a ne, kako je, potem pa kar naenkrat je bilo pa konec, niti govora več 

v medijih niti nobenega problema več. Pa saj se je uradno zaključila epidemija ne vem kdaj šele, enkrat letos ali 

kdaj ţe Več kot pol leta ni bilo slišat niti glasu o tem, kaj, a kar tako potihem, zdaj pa kar naenkrat ni primerov. 

Ţe to kaţe na to, da nekaj ni bilo v redu.«  

 

S2: »No, IVZ, da je to ocenil, kot milo širitev, je bilo strokovno prav. To lahko rečem, ne. Zakaj se je prestavila 

kampanja Ustavimo gripo, pa ne vem točno. Ne vem, to, to, zakaj so prestavili kampanjo, če so, to ne vem, 

strokovno je bilo pa to prav, kar so rekli«.  

 

16. V primeru pandemije nove gripe sta prešli v ospredje tudi ekonomija farmacevtske 

industrije in trţna naravnanost medijev (v tem času ugotovljena povečana prodaja 

farmacevtskih izdelkov in naklade tiskanih medijev), v smislu, vsakdo pač izkoristi 

ponujeno priloţnost. Se vam zdi, da je šla ta ekonomija vendarle na račun zaupanja ljudi 

tako v farmacevtsko industrijo kot medijem? 

Oboleli sta prepričani, da je vdor trţne logike v novinarstvo lov za dobičkom v farmaciji 

vplival na zaupanje javnosti medijem in farmacevtski industriji. ZAUPANJE JAVNOSTI 

FARMACEVTSKI INDUSTRIJI IN MEDIJEM: O1: »Seveda je. Vsaj zase lahko trdim, da se mi je 

slika enega od časopisov, ki ste jih tudi vi vključili v analizo, glede na poročanje novinarjev pošteno pokvarila in 

da absolutno ne jemljem več teh informacij kot takih, ki jim lahko zaupam, in si mislim, da je prebrano vsaj 

pribliţno točen opis dogodka. Farmacevtska industrija pa tako ali tako ni na najboljšem glasu, kjer se obrača 

toliko denarja, se ne more igrat samo pošteno. O2: »Ja sigurno. Ampak to farmacija tudi sicer dela, to je bil en 

tak ekstremen primer samo. Tako da, jaz sem se pogovarjala z nekom, ki pač res ima dostop od teh podatkov, in 
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je bilo rečeno. Sklad za blagovne rezerve Slovenije je moral ali ne vem, nabavili so zaloge Tamifluja v letu 2008 

mislim, da ţe ja, pač velike količine, Milijonski zneski so šli za to, iz drţavne blagajne in Tamiflu ima rok 

trajanja seveda in oni so ga nabavili ne vem kdaj ţe prej in ta rok trajanja se je pribliţeval zelo hitro in v 

povezavi s tem mislim …  Saj ne rečem, da smo pri nas v Sloveniji dodatno povzročali paniko in tako naprej, da 

bi pač ta Tamiflu pred rokom trajanja šel v promet. To je ta delček vmes, ki sem ga recimo ujela od, samo 

prispeva k temu, da imam pač točno tako mnenje ja, da so to trţni razlogi zadaj in zelo mastni zasluţki«.  

 

S2 bolj kot zaupanje javnosti v farmacevtsko industrijo poudarja pomen zaupanja med 

posameznikom – pacientom in zdravnikom. //Primer: ZAUPANJE MED ZDRAVNIKOM IN 

PACIENTOM: »Zdaj je tako, farmacevtska industrija proizvaja neke izdelke ne, v bistvu ... Glede uporabe pa 

dejansko tu po eni strani zelo vpliva zdravstvo in zdravniki, za recimo zdravila, cepiva, kjer v bistvu brez 

zdravnika  tega ne moreš dobit. Za določena zdravila, ki so prosto v prodaji, pa direktno trţno, ampak dejansko, 

ko človek vzame neko zdravilo ali cepivo, ko se odloči za nekaj, se ne odloči toliko glede njegovega zaupanja ali 

nezaupanja v farmacevtsko industrijo, ampak bolj do tega zdravnika, ki ga bo cepil in ali ki mu predpisal 

zdravilo. Tako  da je to bolj pomembno, ali je dejansko zaupanje med zdravniki in pacienti, med pač 

zdravstvenim sistemom kot takim in pacienti kot sama farmacija. Velikokrat pacienti, ko dobijo zdravilo, niti ne 

pomislijo na te zadeve. Tako je to.« Pa bi se sicer strinjali, da obstaja nek vpliv farmacije do strokovne javnosti 

in zdravnika, ki predpisuje določeno zdravilo? »Zdaj je tako, zdravniki naj bi strokovno ocenili, kaj je smiselno 

in kaj ni ne, katera zdravila so smiselna, kaj jim dat in tako naprej. Tu so obojni vpliv,  ne, in farmacija s svojimi 

raziskavami, ki jih vodi, s svojimi podatki, ki nam jih predstavlja, pač vpliva na mnenje zdravnikov, seveda. 

Zdravniki pa tudi s svojimi podatki, izsledki na farmacijo, tako da je seveda vpliv enih in drugih. Farmacija 

preden uporabi bodisi zdravilo bodisi cepivo, pač za večino njihovih izdelkov prej naredijo določene raziskave, 

testiranja, tisto objavijo. Tisto nam tudi predstavijo in glede na tisto se velikokrat odločamo, velikokrat 

upoštevamo, to, kar nam oni povejo, njihove izsledke«.   

 

V nadaljevanju podajamo še analizo rezultatov pri vprašanjih, ki so se za predstavnika 

strokovne javnosti razlikovala od vprašanj za oboleli za novo gripo.  

 

1. Naj z vami najprej opredelim pravilno pojmovanje novega virusa influence A. V medijih 

smo spremljali številna poimenovanja novega virusa gripe, od nove, pandemske, gripe 

H1N1, svinjske, prašičje. Lahko prosim razloţite, zakaj je poimenovanje »virus prašičje 

gripe« napačno? 

//Primer: MEDIJSKO NEPREVERJANJE INFORMACIJ: S2: »Torej, vprašanje ... dejansko zato, 

ker prašičja gripa bi pomenilo neko obolenje, bi ljudje lahko razumeli, s katerim obolevajo prašiči. Tu pa je šlo 

za virus, ki se je dobro prilagodil človeku in se je prenašal s človeka na človeka, tako da dejansko zato smo 

smatrali, da ime ne pove jasno, da je to gripa, ki v bistvu ni samo gripa prašičja, ker velikokrat bolezni, če 

poimenuješ neko bolezen, da je prašičja, ljudje razumejo, da obolevajo samo prašiči in da ni moţen prenos s 

človeka na človeka, zato«. S1 je mnenja, da pravzaprav poimenovanje prašičja gripa ni napačno.  
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2. Zadnja pandemija gripe je bila leta 1968. Nova gripa je bila v preteklem letu po 41 letih 

prvi tip s statusom najvišje pandemične stopnje. Vendar pa, a drţi, da pandemija 

pomeni razširjenost, ne pa intenzivnost? Bi se strinjali s tem, da so strokovna javnost z 

napovedmi in mediji s povzemanji njihovih izjav pozabili na to dejstvo? 

S2: » ...V bistvu pri pandemiji gre seveda za razširjenost. Za nek pojav, ki v svetu pač presega neko običajno 

stanje, ki ga imamo vsako leto, za neko določeno bolezen in tu v bistvu ... WHO je razglasila pandemijo in ko je 

enkrat razglašena, potem jo pač vodiš kot tako. Zdaj ali je bila dejansko taka razširjenost, da je bila v bistvu 

razglasitev pandemije upravičena ali ne, o tem so odločili višji strokovnjaki kot jaz Svetovne zdravstvene 

organizacije, tako da, teţko bi tu rekel, kaj je bilo prav in kaj ne. Dejstvo pa je, da je bilo število obolelih manjše 

kot ponavadi pri sezonski gripi, ampak to ni noben pričakoval«. S1 se strinja, da pandemija pomeni 

razširjenost in ne intenzitete.   

 

3. Bi za Slovenijo lahko trdili, da se je gripa dokaj hitro širila, da pa s tem ni rasla tudi 

njena intenziteta? 

S2: »To lahko rečemo, ja, s tem bi se strinja, ja«. 

 

4. Analiza medijev je pokazala, da so se v objavljenih prispevkih pojavljale zelo različne 

ocene »strokovnjakov« o smrtnosti pri novi gripi (od 0,1 do 0,5 % oz. celo do 1 %). 

Zanima me, kako so sploh moţne primerjave s smrtnostjo pri sezonski gripi, če dejansko 

ne obstajajo (pa me prosim popravite, v kolikor se motim) natančni podatki o smrtnosti 

pri sezonski gripi, saj se pri slednji beleţi samo osnovni vzrok (npr. pljučnica)? 

S2: »Torej tako, strokovnjaki so citirali podatke o smrtnosti, večinoma, ki so jih dobili iz tujine, in v tujini so 

bile narejene kakšne raziskave, študije, ki so dokaj natančno lahko določile vzroke smrtnosti tudi za sezonsko 

gripo oziroma v bistvu koliko je bilo pač tega dejansko kot vzrok smrti sezonska gripa. Pri nas ti podatki niso 

bili podatki na ta način pridobivani in tudi vnaprej niso in se to ni dalo tako natančno določit, v Sloveniji ne. V 

različnih drţavah je pa to zelo različno. V celem svetu je zelo malo stvari enotnih, recimo ţe sama prijava 

nalezljivih bolezni v različnih drţavah ţe po Evropski uniji je različno število, pa obseg nalezljivih bolezni, ki se 

tam prijavljajo. To pomeni, da v Sloveniji se prijavlja recimo Lymska borelioza, ki se je v Italiji ne, recimo. Tu v 

nekih drţavah imaš primer, ki jo je treba,  mora zdravnik prijavit, v drugi drţavi pa ne«. S1 podaja razlago, 

zakaj je prihajalo do razlik v ocenah: »Ja, torej tako je, pri teh napovedih, ocenah, gre za modelne ocene, 

obstajajo dobri modeli, ki ne zgrešijo veliko, ti modeli so kar dokaj precizni in na podlagi teh modelov se potem 

dajejo ocene ven. Zdaj pa je vprašanje, kakšne iztočnice daš v model, če daš iztočnico, to je grozljiva gripa, to 

bo pomrlo več kot rosa opoldne, ko je ni več, potem seveda bomo dobili procente 1 ali pet, kar je izrazito 

pretirano.«  

 

5. Če se naveţem na prejšnje vprašanje, so bila torej poročanja o smrtnih ţrtvah nove 

gripe neustrezna oziroma netočna (primer prve ţrtve, kjer je prišlo do zapletov pri 

osnovni, kronični bolezni)?  
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S2: »No zdaj, pri veliko nalezljivih boleznih je tako, da nekateri pacienti so bolj rizični, tisti, ki imajo določene 

kronične bolezni ali pa so starejši ali pa zelo mladi otroci in tako naprej in v bistvu, če je zdravnik tako 

opredelil, bi mu jaz to verjel in bi rekel, da je pravilno tako ocenil«. S1 je kritičen: »Ja, namreč naši 

strokovnjaki so večplastno odpovedali, večinoma, tudi slab zgled so mnogi dajali, na nek način, z govorico 

telesa, z nastopom ali s čimerkoli, kajti, če imaš ti lastnega izbranega zdravnika in ti pove, ja, jaz se ne bi cepil, 

ja kaj boš kot laik mislil, recimo, kadar gre za cepljenje ...« 

 

6. Kako si lahko razloţimo splošno nezainteresiranost zdravstvenega osebja za cepljenje 

(gre tudi za etične razloge)? 

S2: »To jaz ne vem. Jaz osebno sem se cepil ...« Če se prav spomnim, sem v enem od analiziranih 

prispevkov zasledila  tudi vašo izjavo o tem, da ste bili razočarani nad odzivom? »Ja, ja, razočaran, tudi 

malo presenečen. Ampak jaz ne vem teh vzrokov no, ne morem reči, zakaj se drugi niso cepili. Jaz ne vem, jaz v 

bistvu, dejansko sem smatral, da je to pametno, da se bom s tem zaščitil in da je smiselno, da se cepim in sem 

tako tudi drugim svetoval. Zdaj drugi kolege, pač nekateri so me vprašali, tistim sem povedal svoje mnenje. Zdaj 

pač zakaj se tisti, ki niso cepili niso, pač sem to pustil kot neko njihovo individualno stvar in nisem jih spraševal. 

Ne vem, tega vam ne morem reči, zakaj« 

 

7. V enem od prispevkov lahko zasledimo izjavo g. Miklavčiča, ki je za medije razmišljal 

takole: »... da bi cepivo ob roku uporabe skoraj tri leta ostalo neporabljeno, kar bi bila po 

njegovem mnenju največja "blamaža", stroka ne pričakuje, tudi zato ne, ker naj bi 

priporočila za množično cepljenje vendarle zalegla ...« ter komentar g. Franca Strleta: »Če 

bi bili kljub vsemu presežki, ga je še vedno mogoče dobrodelno razdeliti drugim državam, ki 

bi ga bile nedvomno zelo vesele.« Ali ste mogoče seznanjeni z informacijo o tem, kolikšna 

količina naročenih doz cepiva je ostala neuporabljena in kaj se bo z njo zgodilo? 

S2: »Ne, teh informacij mi nimamo. Jaz vem, koliko imam jaz  tu neporabljenega cepiva pri nas, naš Zavod, 

v hladilniku. Zdaj pa, koliko je na drţavnem nivoju ostalo cepiva, pa dejansko ne vem. Tudi v bistvu  ne vem, 

kaj se bo v bistvu s tem cepivom za naprej. Zaenkrat nimam teh podatkov«. Tudi S1 teh informacij 

nima.  

 

8. Kakšna je sicer vaša splošna ocena uspešnosti nacionalne kampanje, je dosegla svoj cilj? 

S2: »Ja zdaj, cepivo smo pravočasno nabavili, imeli smo ga dovolj za vse, ki so se ţeleli cepiti. To sta dve v 

bistvu osnovne stvari, ki smo ju pač uspešno izvedli. Zdaj dostopnost do cepljenja, nekje se je bilo treba naročit 

in počakat, ampak večinoma smo tiste, ki so se ţeleli cepiti, cepili dokaj pravočasno. Glede čakalnih dob, ne 

vem, koliko so morali čakat, je bilo zelo različno po regijah in to bi bilo treba bolj ljudi vprašat, jaz ne vem. 

Dejansko mislim, da smo bili pribliţno tako uspešni kot nam sosednje drţave, tu nekje«.  

Nekoliko bolj kritičen je do uspeha nacionalne kampanje S1.  
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6. SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

Medijem lahko očitamo marsikaj, pomanjkanje svobode, poštenosti, objektivnosti, a vendarle 

so in ostajajo tisti, ki se jim pripisuje pomembno druţbeno vlogo. Mediji vplivajo na  

dojemanje druţbene realnosti – in če jim to priznamo ali ne, na dojemanje posameznika. Ob 

tem jih veţe posebna odgovornost in obenem zaveza, da se s čim objektivnejšim poročanjem 

o dogodkih izogibajo oddaljevanju od odsevanja resničnosti takšne, kakršna v resnici je, in na 

tak način najuspešneje izpolnjujejo obveznosti do civilne druţbe.  

 

V nalogi smo ţeleli preko teoretičnih izhodišč in s kombinacijo kvantitativnih ter kvalitativnih 

metod preveriti postavljene hipoteze o tem, da je imelo medijsko poročanje neposreden vpliv 

na reakcije javnosti in zanimanje za pandemsko cepljenje, o tem, da so mediji kot kanal za 

doseganje javnosti v primeru nove gripe s pomočjo procesa prednostnega tematiziranja 

odločilno (so)oblikovali prioritetno lestvico tem za javno diskusijo, ter da je tisk s 

senzacionalističnim, selektivnim in nepopolnim poročanjem sodeloval pri reproduciranju 

medijske panike in vplival na zaupanje javnosti mnoţičnim medijem. 

 

Pregled in analiza tedenskih poročil IVZ-ja o gripi ter analiza medijskih vsebin sta pokazala 

na povezanost med zanimanjem javnosti za pandemsko cepljenje in medijskim poročanjem o 

posameznih temah ali natančneje poročanjem o zapletih pri obolelih za novo gripo. V primeru 

pandemske gripe se je poročanje o primerih smrtnih ţrtev pokrivalo z opazno povečanim 

zanimanjem javnosti za cepljenje. To velja tako po poročanju o prvem primeru ţrtve nove 

gripe, ko se je iz relativnega nezanimanja javnosti in cepljenja le posameznikov iz 

prednostnih skupin, število cepljenih v enem tednu povzpelo na skoraj 20.000 kot kasnejše 

poročanje o umrlih in rekordnem zanimanju za cepljenje. Tukaj torej potrjujemo prvo 

domnevo o tem, da je imelo medijsko poročanje neposreden vpliv na reakcije javnosti in 

zanimanje za cepljenje.  

 

S pomočjo analize besedila smo lahko ugotovili, katere teme so v določenem časovnem 

obdobju v medijih zavzemale vodilno, prednostno mesto. Rezultati kaţejo, da je bilo v 

obravnavanem obdobju medijsko poročanje o dogodkih v zvezi z novo gripo zastopano  v 

osrednjih rubrikah, kar je omogočalo doseganje najširšega kroga javnosti ter da so v daljšem 

časovnem obdobju dogodki o novi gripi obdrţali medijsko objavno vrednost. Iz tega sledi, da 
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so mediji s pomočjo »agenda settinga« sooblikovali prioritetno lestvico tem za javno 

diskusijo. Hipotezo v celoti potrjujemo.  

 

Način medijskega poročanja smo uspešno preverili z analizo medijskih vsebin. Tako rezultati 

analize vsebin kot analiza opravljenih intervjujev pritrjujejo rabi elementov 

senzacionalističnega in nepopolnega poročanja, vendar pa tega ne moremo trditi za vse 

dnevne časopise, ki smo jih vključili v analizo. Raba takšnih prvin je najbolj prisotna in vidna 

v Slovenskih novicah. Drţi pa, da je medijem (pre)pogosto v poročanju sluţilo vodilo »slaba 

novica je dobra novica«. V bran medijem lahko morda upoštevamo le to, da si v tem, kakšne 

razseţnosti bo imela pandemija nove gripe, niso bili enotni niti zdravstveni strokovnjaki. 

Vendarle pa so s ponavljanjem raznih špekulacij in izpostavljanjem nevarnosti nove gripe 

pretiravali.  

 

Pomanjkljivost pri preverjanju hipoteze predstavlja dejstvo, da je vzorec intervjuvancev 

tolikšen, da ne moremo z gotovostjo potrditi vpliva načina medijskega poročanja na zaupanje 

javnosti mnoţičnim medijem. Hipotezo torej lahko le delno potrdimo. Za potrditev hipoteze v 

celoti bi bilo treba opraviti še jezikovno-stilno analizo objavljenih prispevkov in na ta način 

natančno preveriti prisotnost prvin senzacionalističnega poročanja. Merjenje vpliva 

senzacionalističnega načina poročanja na zaupanje javnosti mnoţičnim medijem bi izboljšali 

z večjim vzorcem sodelujočih intervjuvancev in vnaprejšnjim zagotovilom zadostnega števila 

sodelujočih, v katerega bi poleg posameznikov in predstavnikov strokovne javnosti vključili 

še pogled novinarjev. 

 

Menimo, da smo v nalogi uspeli prikazati pomen in vlogo tiskanih medijev pri oblikovanju 

druţbene percepcije nevarnosti in tveganj. Obenem priznavamo, da je vpliv medijev na 

oblikovanje druţbene percepcije teţko dokazovati. V nalogi se nismo posluţevali 

zahtevnejših statističnih obdelav in pridobljeni interpretativni rezultati dopuščajo moţnost, da 

bi z uporabo slednjih prišli do drugačnih ugotovitev. 

. 
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Priloga 1 – Spremno pismo za intervju (strokovna javnost) 

 

Valentina Valenčič 

Tel:  

E-mail:  

 

 

Spoštovani,  

 

na Fakulteti za uporabne druţbene študije v Novi Gorici in pod mentorstvom izr. prof. dr. 

Matevţa Tomšiča pripravljam magistrsko delo z naslovom ´Pomen in odgovornost mnoţičnih 

medijev: primer medijske reprezentacije nove gripe v Sloveniji´.  

 

Poleg opravljene analize besedil izbranih tiskanih medijev v obdobju od pojava prve potrjene 

okuţbe z virusom nove gripe v Sloveniji do prvega primera smrtne ţrtve nove gripe pri nas, si 

ţelim z vami, kot osebo kompetentno na omenjenem področju, opraviti intervju. Na tej točki 

se obračam na vas s prošnjo za sodelovanje, saj mi bodo vaši odgovori kot `akterjem` 

strokovne javnosti omogočili poglobljen vpogled v obravnavano tematiko in pripomogli k 

potrditvi ali zavrnitvi postavljenih hipotez.  

 

Za pogovor ne boste potrebovali več kot 30 min vašega dragocenega časa. Na vašo ţeljo vam 

bo omogočen vpogled v transkript intervjuja, prav tako v potek in rezultat raziskave. Prav 

tako pa mi bo v veselje odgovoriti na vaša morebitna vprašanja v zvezi z magistrsko nalogo.  

 

V pričakovanju vašega pozitivnega odgovora na zgornji elektronski naslov vas lepo 

pozdravljam. 

 

Valentina Valenčič 
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Priloga 2 – Spremno pismo za intervju (oboleli) 

 

Valentina Valenčič 

Tel:  

E-mail: 

 

 

Spoštovani,  

 

na Fakulteti za uporabne druţbene študije v Novi Gorici in pod mentorstvom izr. prof. dr. 

Matevţa Tomšiča pripravljam magistrsko delo z naslovom ´Pomen in odgovornost mnoţičnih 

medijev: primer medijske reprezentacije nove gripe v Sloveniji´.  

 

Poleg opravljene analize besedil izbranih tiskanih medijev v obdobju od pojava prve potrjene 

okuţbe z virusom nove gripe v Sloveniji do prvega primera smrtne ţrtve nove gripe pri nas, si 

ţelim z vami, kot osebo obolelo za pandemsko gripo, opraviti intervju. Na tej točki se 

obračam na vas s prošnjo za sodelovanje, saj mi bodo vaši odgovori omogočili poglobljen 

vpogled v obravnavano tematiko in pripomogli k potrditvi ali zavrnitvi postavljenih hipotez.  

 

Za pogovor ne boste potrebovali več kot 30 min vašega dragocenega časa. Zagotavljam vam, 

da se vaše ime v nalogi ne bo pojavilo, etika raziskovanja od raziskovalca namreč zahteva, da 

sodelujočim zagotovi popolno anonimnost. Na vašo ţeljo vam bo omogočen vpogled v 

transkript intervjuja, prav tako v potek in rezultat raziskave. Prav tako pa mi bo v veselje 

odgovoriti na vaša morebitna vprašanja v zvezi z magistrsko nalogo.  

 

V pričakovanju vašega pozitivnega odgovora na zgornji elektronski naslov vas lepo 

pozdravljam. 

 

Valentina Valenčič 
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Priloga 3 – Načrt intervjuja (strokovna javnost) 

 

1. Naj z vami najprej opredelim pravilno pojmovanje novega virusa influence A. V medijih smo 

spremljali številna poimenovanja novega virusa gripe, od nove, pandemske, gripe H1N1, 

svinjske, prašičje. Lahko prosim razloţite, zakaj je poimenovanje »virus prašičje gripe« 

napačno? 

2. Zadnja pandemija gripe je bila leta 1968. Nova gripa je bila v preteklem letu po 41 letih prvi 

tip s statusom najvišje pandemične stopnje. Vendar pa, a drţi, da pandemija pomeni 

razširjenost, ne pa intenzivnost? Bi se strinjali s tem, da so strokovna javnost z napovedmi in 

mediji s povzemanji njihovih izjav pozabili na to dejstvo? 

3. Bi za Slovenijo lahko trdili, da se je gripa dokaj hitro širila, da pa s tem ni rasla tudi njena 

intenziteta? 

4. So po vašem mnenju slovenski tiskani mediji v svojih novinarskih prispevkih pretiravali z 

nevarnostmi o novi gripi? 

5. Analiza medijev je pokazala, da so se v objavljenih prispevkih pojavljale zelo različne ocene 

»strokovnjakov« o smrtnosti pri novi gripi (od 0,1 do 0,5 % oz. celo do 1 %). Zanima me, 

kako so sploh moţne primerjave s smrtnostjo pri sezonski gripi, če dejansko ne obstajajo (pa 

me prosim popravite, v kolikor se motim) natančni podatki o smrtnosti pri sezonski gripi, saj 

se pri slednji beleţi samo osnovni vzrok (npr. pljučnica)? 

6. Če se naveţem na prejšnje vprašanje, so bila torej poročanja o smrtnih ţrtvah nove gripe 

neustrezna oziroma netočna (primer prve ţrtve, kjer je prišlo do zapletov pri osnovni, kronični 

bolezni)?  

7. Analiza izbranih tiskanih medijev je prav tako nakazala na medijsko (upo)rabo propagandnih 

tehnik – med njimi uporabo strahu (primer: četudi virus ne bo mutiral v nevarnejšo obliko, bo 

to katastrofa, kot je še nismo doţiveli! ali pa naslova prispevkov – Smrtni strah tudi v 

Sloveniji; Premalo cepiva za vse)! Ali kot nekdo, ki je primer pandemije nove gripe spremljal 

s strokovnega vidika in s poznavanjem nevarnosti influence, menite, da so se mediji 

prepogosto posluţevali vodila »slaba novica je dobra novica«? 

8. V analiziranih prispevkih se pojavljajo elementi senzacionalističnega načina poročanja 

medijev (prvi primer v Sloveniji, prva mnoţična okuţba, prva smrtna ţrtev) – v kolikšni meri 

se po vaši oceni krivdo za povzročeno paniko lahko pripisuje medijem? 

9. Ali drugače, zanima me vaša ocena o tem, ali je v primeru nove gripe več škode povzročil 

nekritičen način poročanja medijev ali nekritično prebiranje poplave različnih informacij s 

strani zainteresiranih bralcev, torej javnosti? 

10. Na eni strani smo lahko opazili priporočila stroke, na drugi pa odklonilna mnenja do uradnih 

priporočil glede preventive, zdravljenja in cepljenja proti novi gripi – bi lahko rekli, da gre tu 

tudi za vprašanje nezaupanja javnosti v avtoritete na tem področju? 



 v 

11. Obenem vprašanje, ali je za skepso do cepljenja in nezainteresiranost za novo gripo »krivo« 

učinkovito krizno komuniciranje zdravstvenih avtoritet in napaka v ocenjevanju tveganj (t. i. 

optimistična pristranskost)? 

12. Kako si lahko razloţimo splošno nezainteresiranost zdravstvenega osebja za cepljenje (gre 

tudi za etične razloge)? 

13. V enem od prispevkov lahko zasledimo izjavo g. Miklavčiča, ki je za medije razmišljal takole: 

»... da bi cepivo ob roku uporabe skoraj tri leta ostalo neporabljeno, kar bi bila po njegovem 

mnenju največja "blamaţa", stroka ne pričakuje, tudi zato ne, ker naj bi priporočila za 

mnoţično cepljenje vendarle zalegla ...« ter komentar g,. Franca Strleta: »Če bi bili kljub 

vsemu preseţki, ga je še vedno mogoče dobrodelno razdeliti drugim drţavam, ki bi ga bile 

nedvomno zelo vesele«. Ali ste mogoče seznanjeni z informacijo o tem, kolikšna količina 

naročenih doz cepiva je ostala neuporabljena in kaj se bo z njo zgodilo? 

14. Toda »teţav« ni povzročala le nezainteresiranost za cepljenje ... V obravnavanem časovnem 

obdobju se je zato, ker se virus nove gripe ni razvijal tako, kot so bile napovedi, celo akcija 

ozaveščanja preko nacionalne kampanje Ustavimo gripo prestavila za nekaj dni (IVZ pri 210 

bolnikih ocenil kot »milo« širitev). Vaš komentar? 

15. Kakšna je sicer vaša splošna ocena uspešnosti nacionalne kampanje, je dosegla svoj cilj? 

16. V primeru pandemije nove gripe sta prešli v ospredje tudi ekonomija farmacevtske industrije 

in trţna naravnanost medijev (v tem času ugotovljena povečana prodaja farmacevtskih 

izdelkov in naklade tiskanih medijev), v smislu, vsakdo pač izkoristi ponujeno priloţnost. Se 

vam zdi, da gre ta ekonomija vendarle na račun zaupanja ljudi tako v farmacevtsko industrijo 

kot medijem? 
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Priloga 4 – Načrt intervjuja (oboleli) 

 

1. Kdaj je bila pri vas potrjena okuţba z virusom nove gripe? 

2. Je šlo, kot so to poimenovali nekateri mediji, za »uvoţen« primer ali je prišlo do okuţbe pri 

nas? 

3. Kakšni so bili odzivi domačih, okolice?  

4. Kaj  pa mediji? Je bil vaš primer okuţbe med tistimi z medijsko »objavno vrednostjo«? 

5. Ste pred tem zaradi nove gripe razmišljali o spremembi potovalnih načrtov? 

6. V kolikšni meri pa ste spremljali medijsko poročanje o novi gripi? 

7. Bi lahko rekli, da so bili mediji tisti, ki so v primeru pandemske gripe predstavljali vaš glavni 

vir informacij? 

8. So po vašem mnenju slovenski tiskani mediji v svojih novinarskih prispevkih pretiravali z 

nevarnostmi o novi gripi? 

9. Analiza izbranih tiskanih medijev je nakazala na medijsko (upo)rabo propagandnih tehnik – 

med njimi uporabo strahu (primer: četudi virus ne bo mutiral v nevarnejšo obliko, bo to 

katastrofa, kot je še nismo doţiveli! ali pa naslova prispevkov – Smrtni strah tudi v Sloveniji; 

Premalo cepiva za vse)! Ali kot nekdo, ki je pandemijo nove gripe spremljal tudi skozi lastno 

izkušnjo bolezni, menite, da so se mediji prepogosto posluţevali vodila »slaba novica je dobra 

novica«? 

10. V analiziranih prispevkih se pojavljajo elementi senzacionalističnega načina poročanja 

medijev (prvi primer v Sloveniji, prva mnoţična okuţba, prva smrtna ţrtev) – v kolikšni meri 

se po vaši oceni krivdo za povzročeno paniko lahko pripisuje medijem? 

11. Ali drugače, zanima me vaše mnenje o tem ali je v primeru nove gripe več škode povzročil 

nekritičen način poročanja medijev ali nekritično prebiranje poplave različnih informacij s 

strani zainteresiranih bralcev, torej javnosti? 

12. Na eni strani smo lahko opazili priporočila stroke, na drugi pa odklonilna mnenja do uradnih 

priporočil glede preventive, zdravljenja in cepljenja proti novi gripi – bi lahko rekli, da gre tu 

tudi za vprašanje nezaupanja javnosti v avtoritete na tem področju? 

13. V čem lahko po vašem mnenju iščemo razloge za skepso do cepljenja? (»krivo« učinkovito 

krizno komuniciranje zdravstvenih avtoritet in napaka v ocenjevanju tveganj - t. i. 

optimistična pristranskost)?  

14. Če se zdaj ozrete na dogajanje v preteklem letu, bi v primeru, če se ne bi predhodno okuţili z 

virusom nove gripe, upoštevali priporočila stroke in se odločili za cepljenje kot 

najučinkovitejšim zaščitnim ukrepom? 

15. Toda »teţav« ni povzročala le nezainteresiranost za cepljenje ... V obravnavanem časovnem 

obdobju se je zato, ker se virus nove gripe ni razvijal tako, kot so bile napovedi, celo akcija 



 vii 

ozaveščanja preko nacionalne kampanje Ustavimo gripo prestavila za nekaj dni (IVZ pri 210 

bolnikih ocenil kot »milo« širitev). Vaše misli ob tem? 

 

16. V primeru pandemije nove gripe sta prešli v ospredje tudi ekonomija farmacevtske industrije 

in trţna naravnanost medijev (v tem času ugotovljena povečana prodaja farmacevtskih 

izdelkov in naklade tiskanih medijev), v smislu, vsakdo pač izkoristi ponujeno priloţnost. Se 

vam zdi, da je šla ta ekonomija vendarle na račun zaupanja ljudi tako v farmacevtsko 

industrijo kot medijem? 
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