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KDO PRAVI, DA NI PRAZNIH DOMOV!
Štefka Zlobec, Borut Pogačnik

Že več kot 10 let stoji nedokončan dom v Vrtojbi

Druga stavba nedokončanega doma

Foto: Š.Z.

V Vrtojbi, občina Šempeter – Vrtojba, že več kot 10 let stoji skoraj dokončan dom za starejše
občane. V njem je prostora za 125 sob in 38 varovanih stanovanj. V Sloveniji pa čaka na
sprejem v dom starejših občanov več kot 12 tisoč ljudi.
Zaradi več let nedokončanega objeta, so krajani ustanovili civilno iniciativo, ki si prizadeva za, da bi objekt
dokončali in ga predali v uporabo ljudem. Spominčica si je na povabilo civilne iniciative objekt ponovno
ogledala konec meseca maja. Del objekta bi lahko spremenili tudi v negovalno bolnišnico, saj se je v času
COVIDA-19 in karantene pokazalo, da negovalnih bolnišnic primanjkuje in bi bili taki prostori zelo uporabni.
Že pred desetletjem, ko smo začeli pripravljali strategijo obvladovanja demence na Ministrstvu za zdravje,
je bilo predvideno, da postane stara pediatrična bolnišnica v Ljubljani negovalna bolnišnica z 200 posteljami.
Zaenkrat je v prostorih na Vrazovem trgu le 30 postelj. Podobno je tudi v Osilnici, kjer je nekončan objekt –
dom za starejše občane. Združenje Spominčica si že ves čas prizadeva za povečanje števila mest v domovih
starejših občanov v Sloveniji, zlasti oddelkov za osebe z demenco.
Oboje kaže, kako imamo na terenu prave »zaklade«, pa se tega ne zavedamo, ker o tem morda niti na ravni
države ne ve veliko ljudi. Bi bilo pa prav, če bi prav sedaj ob tej hudi krizi in ob morebitni ponovitvi epidemije,
imeli nekaj, kar čaka na uporabo in je že usposobljeno. Bati se je namreč, da bosta tako objekt v Vrtojbi kot
v Osilnici počasi začela propadati in bodo sredstva, ki bi jih potrebovali za njun ponoven zagon bila nekajkrat
večja. Veselilo nas bo, če si bodo tisti, ki na tem delajo, uspeli čimprej ogledati oba objekta in vložiti še tista
nujno potrebna – minimalna sredstva, da bi ju do jeseni lahko usposobili.
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HALO, ZIFS…?
Poberki s svetovalne službe
Pokličite nas na 041 381 679, vse dni v tednu med 8.00 in 21.00 uro.
Nekaj poberkov s svetovalne službe:
 Poklical je Emil Glavič iz Žužemberka in nam čestital za naše trimesečno dežuranje v sklopu
programa dežurna psihosocialna pomoč, ki jo še vedno izvajamo za vse invalide in druge ranljive
skupine;
 Invalida 1. kategorije s 100% telesno okvaro zanima, koliko dobi vrnjenega davka pri nakupu
avtomobila invalid? Več o tem primeru in odgovor si lahko preberete na strani 3-4;
 Ljudje, ki nas kličejo, se tudi pritožujejo, da so turistične gostinske organizacije že pričele objavljati po
dvoje cenikov: enega za plačilo z boni in drugega z gotovino. Škoda, da so tako tarnali nad svojimi
rezultati, zdaj pa poskušajo bone, ki so v bistvu vrednotnice, znižati na najnižjo možno mero. To ni
prikaz najboljših značajev gostincev;
 Invalidko 3. kategorije zanima, če se v delovni čas všteva tudi prevoz oziroma pot na delo. Na teren
gre ob 4.45 uri zjutraj s Ptuja v Lendavo, kjer prične z delom ob 6.00 uri zjutraj. Več o tem primeru in
odgovor si lahko prebere na strani 8;
 Iz nekega posavskega CSD-ja klicali, če imamo informacije, da se osebna asistenca nudi, kar vsevprek,
tudi osebam, ki niso invalidi? Povedali, da nismo pristojni za takšna vprašanja in jih napotili na
ministrstvo;
 Oglasila se je mlajša ženska s tendenco anksioznosti, depresivnosti in suicidalnosti s širše okolice
Celja. Napotena na ambulanto za mentalno zdravje v Celju. Prvič je klicala že marca, vendar takrat
kriza še ni bila tako velika;
 Starejši gospod pravi, da so »streljali« na njega že, ko je bil star pet let. Od tega »dogodka« naprej ga
tudi preganjata UDBA in CIA, in to že 70 let. Pravi, da je žrtev totalitarnega komunističnega režima.
Napotili smo ga do njegovega lečečega zdravnika;
 Klicateljica iz Šempetra pri Novi Gorici se nam je zahvalila, ker smo ji aprila pomagali v hudi stiski, ko
je bila tik pred samomorom;
Opomba uredništva: Če kdo želi pomagati ali pokomentirati, lahko to stori, tudi na teh straneh tega časopisa,
ki ga prebira več deset tisoč invalidov in drugih bralcev.

KAKO JE ŽIVETI Z REVMO?

Prof. dr. Matija Tomšič

Foto: GTV (Youtube)

V četrtek, 11. junija ob 10.30, bo v oddaji Odprta dlan na željo Društva revmatikov Slovenije gostoval eden
najvidnejših strokovnjakov za področje revmatičnih bolezni prof. dr. Matija Tomšič. V oddaji se bo z njim
pogovarjal Borut Pogačnik, sodelovali pa boste tudi lahko vsi poslušalci s svojimi vprašanji. Pokličite na
telefonsko številko 01 786 0 400. Kot je znano so revmatične bolezni izjemno razširjene. Po oceni naj bi imel
s tem probleme že vsak deseti Slovenec ali Slovenka. Gostu lahko prisluhnete na Radiu Zeleni val na
frekvencah: 93,1, 97 in 105,30 MHz.
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NADALJEVANJE DEŽURNE PSIHOSOCIALNE SLUŽBE ZIFS

Marsikatera organizacija je s preklicem epidemije tudi prenehala z delovanjem krizne telefonske številke, ki
je bila namenjena vsem tistim, ki so bili potrebni pomočI. Združenje invalidov – Forum Slovenije tudi v
mesecu juniju nadaljuje z dežurno psihosocialno službo ZIFS in še naprej pomaga vsem ranljivim skupinam,
ki potrebujejo pogovor in pomoč.
Še vedno nas lahko pokličete na telefonsko številko 041 381 679, vse dni v tednu med 8.00 in 21.00 uro.
Mi smo tukaj za vas, da vam pomagamo. Verjamemo, da smo uspeli rešiti tudi marsikatero življenje, saj je
bilo veliko klicev oseb s suicidalnim sindromom.

VPRAŠALI SMO ZA VAS!
UVELJAVLJANE VRAČILA DAVKA PRI NAKUPU AVTOMOBILA ZA INVALIDE
Borut Sever

Oprostitev plačila DMV

Foto: NCHPAD (Youtube)

Naš bralec nam je poslal nekaj vprašanj glede invalidskih olajšav: » Sem invalid 1. kategorije s 100% telesno
okvaro. Zanima me vračilo davka pri nakupu avtomobila? Koliko dobimo vrnjenega davka invalidi in ali je
to celoten davek 20% od cene ali kako je s tem? Ali je to odvisno od invalidnosti in to kdo določa, koliko
se vrne? Sam tega podatka ne najdem nikjer in po temu, kar najdem na spletu, kaže kot da se invalidom
vrne celoten davek? To bi prosil, če mi pojasnite. Hvala in lep pozdrav!«
Invalidi smo pod določenimi pogoji oproščeni plačila davka na motorna vozila (dmv) in sicer od vozil, ki so
nabavljena za prevoz invalidov, in sicer od enega motornega vozila z delovno prostornino bencinskega
motorja do 1,8 l in dieselskega motorja do 1,9 l oziroma z delovno prostornino bencinskega motorja do 2 l in
dieselskega motorja do 2,2 l za motorno vozilo z avtomatskim upravljanjem ter od motornega vozila, posebej
prirejenega za prevoz invalidov na invalidskem vozičku, ki ga največ enkrat v petih letih kupijo invalidi, ki
imajo vozniško dovoljenje ali jim je potrebna pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje:
- osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice nastala
najmanj 80% telesna okvara;
- osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
- osebe z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po
zakonu, ki ureja družbeno varstvo telesno in duševno prizadetih oseb;
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-

otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.

Oprostitev po prvi in drugi alinei se uveljavlja po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na
podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Oprostitev po tretji alinei se
uveljavlja na podlagi odločbe o priznanem statusu invalida v skladu s predpisi iz te alinee oziroma odločbe
pristojnega centra za socialno delo, izdane na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in
mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Oprostitev po četrti alinei se uveljavlja na podlagi
odločbe centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, v
skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.
Oprostitev se uveljavlja ob vložitvi napovedi pri davčnem organu ali vložitvi carinske deklaracije za sprostitev
v prost promet pri carinskem organu oziroma z vložitvijo zahtevka za povračilo plačanega davka pri davčnem
organu v treh mesecih od nakupa, v primeru uvoza pa pri carinskem organu v treh mesecih od uvoza. Davčni
oziroma carinski organ vrne plačani davek iz tega zakona v 30 dneh po prejemu zahtevka. V prometno
dovoljenje tako kupljenega oziroma uvoženega avtomobila se vpiše, da je za kupljeno vozilo uveljavljeno
povračilo davka.
Če invalid oziroma njegovi starši ali skrbniki prodajo motorno vozilo ali ga brezplačno ali kako drugače
odtujijo pred potekom petletnega roka od dneva nakupa oziroma uvoza, morajo plačati davek v višini
davka, za katerega se je zahtevalo vračilo in pripadajoče obresti od dneva nakupa oziroma uvoza do dneva
plačila davka. Ob izpolnjevanju osnovnih pogojev se pravica do oprostitev po tej točki na novo vzpostavi dan
po takšnem plačilu. Če je bilo motorno vozilo poškodovano v prometni nesreči za več kot 70% tržne
vrednosti motornega vozila na dan nesreče, se sme poškodovano motorno vozilo prodati, ne da bi bil plačan
davek. Če invalid umre pred potekom petletnega roka od dneva nakupa oziroma uvoza motornega vozila,
smejo zakoniti dediči prodati motorno vozilo, ki so ga podedovali, ne da bi plačali davek. Vojni invalid prve
skupine, ki uveljavi pravico do doplačila k stroškom tehničnega pripomočka – osebnega motornega vozila po
Zakonu o vojnih invalidih nima pravice do davčne oprostitve iz te točke.
Če upravičenci niso vozniki, lahko v njihovem imenu motorno vozilo po tej točki vozijo starši oziroma skrbnik
ali osebe, ki imajo pisno pooblastilo upravičenca, njegovih staršev oziroma skrbnika brez obvezne
navzočnosti invalida v motornem vozilu. Osnova za davek je prodajna cena posameznega motornega vozila,
ki ne vključuje tega davka in davka na dodano vrednost. Stopnja davka za motorna vozila je odvisna od
izpusta CO2 pri kombinirani vožnji. Invalidi lahko pod določenimi pogoji uveljavljamo tudi pravico do
prilagoditve vozila in oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov.

STA OBJAVIL POBUDO, DA JE ČAS ZA NEGOVALNO BOLNIŠNICO

Pobuda objavljena tudi na spletni strani o-sta.si

1. junija so na spletni strani STA objavili pobudo Združenja invalidov – Foruma Slovenija in Spominčice, da je
čas za negovalno bolnišnico tudi v Sloveniji. Obe društvi vabita tudi druge invalidske in humanitarne
organizacije, da se jima pri tej pobudi tudi pridružijo. Skupaj bomo naredili velik korak za boljšo prihodnost
vseh invalidov in starejših.
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VIJOLIČNA BARVA JE ZNAK GLOBALNEGA OSVEŠČANJA O KVČB

Mateja Saje v družbi voditelja oddaje Boruta Pogačnika Foto: Branko Ogrizek

V nedeljski oddaji Sončni žarek bomo predstavili delovanje društva Kronično vnetne črevesne bolezni
(KVČB). Avtor oddaje Borut Pogačnik se bo pogovarjal s predsednico društva Kronično vnetne črevesne
bolezni Matejo Saje. Slišali boste, kako pogosta je ta bolezen že tudi pri mlajši generaciji in kakšni so njeni
simptomi. Zanimivi so tudi posebni socialni programi, ki jih društvo izvaja za svoje članice in člane po vsej
Sloveniji. Pomembna pa je tudi akcija ocenjevanja javnih stranišč po občinah, blagovnih centrih in tudi po
bencinskih servisih na avtocestah.
Prisluhnite zanimivi oddaji to nedeljo, 14. junija ob 19.15. uri na frekvencah Radia Celje, ki so: 95,1, 95,9,
100,3 in 90,6 MHz.

INTERVJU PREDSEDNIKA NSIOS ZA DEMOKRACIJO
Goran Kustura

Foto: Demokracija (4.6.2020)

V novi številki Demokracije si lahko preberete intervju z Borutom Severjem, predsednikom Nacionalnega
sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS). Pogovor je zanimiv, ker predsednik podaja bilanco stanja ob
koncu epidemije in nakazuje prioritete invalidskega gibanja v naslednjem kratkoročnem obdobju.
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15. JUNIJ – MEDNARODNI DAN OSVEŠČANJA O NASILJU NAD STAREJŠIMI
Mladen Veršič

Foto: ZDGNS

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2011, z namenom, da bi se v svetu slišal glas proti nasilju nad
starejšimi, 15. junij razglasila za Mednarodni dan osveščanja o nasilju nad starejšimi.
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije ob Mednarodnem dnevu osveščanja o nasilju nad starejšimi
organizira Posvet na temo »Kvalitetno staranje oseb z okvaro sluha«, ki bo v ponedeljek, 15.06.2020, ob
11.00 uri, v prostorih M-hotel, Derčeva 4, Ljubljana.
Vabimo vas na krajšo tiskovno konferenco v ponedeljek 15.6.2020 ob 10.15 uri v prostorih M-hotel, Derčeva
4, Ljubljana na kateri vam bomo predstavili izzive staranja oseb z okvaro sluha. Po tiskovni konferenci ste
dobrodošli na posvetu.
ZDGNS posveča posebno pozornost osebam z okvaro sluha med katere štejemo gluhe, naglušne, osebe z
polževim vsadkom, osebe z gluhoslepoto, osebe z motnjami v duševnem razvoju, osebe s težavami v
duševnem zdravju, osebe s tinitusom in osebe s telesno okvaro. V Sloveniji živi približno 1.000 gluhih, ki
uporablja slovenski znakovni jezik ter okoli 77.000 oseb s slušnim aparatom. Okvara sluha je ena izmed
najpogostejših spremljajočih okvar staranja.
Starejši so v vseh družbah ranljiva skupina. Če starosti dodamo še težko invalidnost kot je izguba sluha, je
ranljivost toliko večja. Postopna izguba sluha je najpogostejši spremljevalec staranja. Izguba sluha povzroča
socialno izolacijo, nezmožnost polnočutnega vključevanja v družbo, otežkočeno dostopnost do informacij in
komunikacij.
Zaradi izgube sluha so starejši hote ali nehote izpostavljeni neustrezni obravnavi okolice, svojcev in velikokrat
tudi izpostavljeni nasilju. Izguba sluha vodi v hude duševne stiske, ki vodijo v motnje duševnega zdravja kot
so depresija, utesnjenost, nasilje, različne oblike odvisnosti in tudi velikokrat vodijo k samomoru.
Starejši, ki so od rojstva gluhi, ali pa postopoma izgubljajo sluh so velikokrat med štirimi stenami domačega
ognjišča popolnoma osamljeni in izločeni iz vsakodnevnega življenja. Po vključitvi v dom za starejše občane,
pa kljub prijazni strežbi osebja in primernim bivalnih razmeram, ostanejo sami in prehitro končajo svojo
življenjsko pot.
Izguba sluha ločuje človeka od človeških pristnih odnosov, brez teh pa življenje izgubi kvaliteto bivanja.
Prosimo, da vašo prisotnost potrdite na tel. 01 500 15 00 ali e-poto info@zveza-gns.si.
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POSVET OB MEDNARODNEM DNEVU OSVEŠČANJA O NASILJU NAD STAREJŠIMI
Mladen Veršič

Foto: ZDGNS

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2011, z namenom, da bi se v svetu slišal glas proti nasilju nad
starejšimi, 15. junij razglasila za svetovni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi.
Program:
11.00 Pozdravni nagovor
Mladen Veršič, predsednik ZDGNS
11.05 Starostna struktura oseb z okvaro sluha v Sloveniji in izzivi za kvalitetno staranje
Anton Petrič, ZDGNS
11.25 Duševno zdravje in kvalitetno staranje
Dr. Andreja Poljanec, Fakulteta za psihoterapevtsko znanost S. Freuda
12.00 Razprava in usmeritve
13.00 Zaključek
Starejši so v vseh družbah ranljiva skupina. Če starosti dodamo še težko invalidnost kot je izguba sluha, je
ranljivost toliko večja. Postopna izguba sluha je najpogostejši spremljevalec staranja. Izguba sluha povzroča
socialno izolacijo, nezmožnost polnočutnega vključevanja v družbo, otežkočeno dostopnost do informacij in
komunikacij. Zaradi izgube sluha so starejši hote ali nehote izpostavljeni neustrezni obravnavi okolice,
svojcev in velikokrat tudi nasilju. Izguba sluha vodi v hude duševne stiske, ki vodijo v motnje duševnega
zdravja kot so depresija, utesnjenost, nasilje, odvisnosti in tudi velikokrat vodijo k samomoru. Starejši, ki so
od rojstva gluhi, ali pa postopoma izgubljajo sluh so velikokrat med štirimi stenami domačega ognjišča
popolnoma osamljeni in izločeni iz vsakodnevnega življenja. Po vključitvi v dom za starejše občane, pa kljub
prijazni strežbi osebja in primernim bivalnih razmeram, ostanejo osamljeni in mnogokrat prehitro končajo
svojo življenjsko pot.
Dvorana je opremljena s slušno zanko ter bo tolmačeno v znakovni jezik. Prosimo vas, da vašo udeležbo
potrdite na tel.: 01 500 15 00 ali po e-pošti: info@zveza-gns.si do 12.06.2020.
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VPRAŠALI SMO ZA VAS!
POT NA DELO SE ŠTEJE V DELOVNI ČAS?
Borut Sever

Pot na delo

Foto: hrreview.co.uk

Naša bralka nam je poslala vprašanje, ki je vezano na prevoz na delo: » Sem invalidka 3. kategorije. Na teren
grem ob 4.4.5 uri zjutraj s Ptuja v Lendavo, kjer pričnem z delom ob 6.00 uri zjutraj. Zanima me, če se mi
priznajo ure za pot na delo? Hvala za odgovor! Lep pozdrav.«
Prevoz, oziroma pot na delo se ne všteva v delovni čas. Zakon o delovnih razmerjih v 142. členu določa, kaj
vse šteje za delovni čas. Delovni čas je vsak čas, ko je delavec fizično prisoten na delu, čas, ko je na razpolago
delodajalcu in čas, ko aktivno opravlja svoje delo.

RIBIČI ODPRLI RIBOLOVNO SEZONO
Jože Globokar

Začela se je ribolovna sezona

Foto: Zveza paraplegikov Slovenije

Koronavirus je zavrl tudi športne aktivnosti pri Zvezi paraplegikov Slovenije in lokalnih društvih. Toda
epidemija je preklicana, zato bomo tudi na športnem področju skušali nadoknaditi zamujeno. Z ligaškim
tekmovanjem so tekmovanje v športnem ribolovu odprli ribiči paraplegiki in tetraplegiki. Prvi krog je 4. maja
2020 ob ribniku Pivola blizu Hoč in sodelovanjem Ribiške družine Maribor, pripravilo Društvo paraplegikov
Koroške. Tekmovanje je s sodnikom Dragom Kutnjakom vodil Bojan Javornik, komisar je bil Zdravko Grilc,
član DP Koroške. Ribnik je bogat z ribjim življem, v njem pa živijo: ameriški somič, babuška, krap, smuč, som,
ščuka … Nastopilo je sedem tričlanskih iz pokrajinskih društev Zveze in dva posameznika.
Ekipne uvrstitve:
Prvo mesto je osvojila ekipa DP Celje (6 točk–24.970 gr), druga je bila DP Koroške (10 točk–10.380 gr), tretja
DP Murska Sobota (11točk-9.740), četrta DP Novo mesto (13 točk-19.950 gr), peta DP Koper (15 točk-5.350
gr), šesta DP Ljubljana (17 točk-6.750 gr), sedma pa DP Maribor (17 točk-6.360).
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Uvrstitve v posamični konkurenci:
Najtežjo mrežo je imel Gašper Peček – DP-NM (17.280 gr), drugo mesto je osvojil Boštjan Javernik – DP-SG
(6.970), tretje pa Slavko Dunaj – DP-MS (6.620). Ribiči tekmujejo v treh sektorjih, pri izračunu rezultatov pa
najprej odločajo točke, nato pa teža ulova.

NAŠI BRALCI FOTOGRAFIRAJO
KLJUB KORONI JE POTREBNO OSTATI AKTIVEN IN MOBILEN

Živi danes za jutri

Foto: Š.V.

Štefka Vegan iz Maribora nam sporoča, da se vrača v vsakdanjik in se veseli prihajajočega poletja, ki jo vabi
skladno z ukrepi za omejitev epidemije na virtualne maratone po vsej Sloveniji.
Tudi letos se bo udeležila brezplačnega dogodka »Tek zDravo jutri«, ki bo potekal virtualno od 12. do 14.
junija 2020. Naloga udeleženca »teka zDravo jutri« je, da si sam izbere svoj tekaški termin, nato obuje
tekaške copate, se ogreje in na koncu odloči za dolžino 5 ali 10 km.
Organizatorji dogodka AquaSystems d.o.o. pravijo, da se bo letos teklo narazen, a pomagalo skupaj.
Sporočajo tudi, da bodo zbrano število kilometrov pretvorili v denarna sredstva. En del bo šel v dobrodelne
namene lokalnemu humanitarnemu društvu, drugi del pa bodo namenili nakupu defibrilatorja za lokalno
skupnost v Dogošah pri Mariboru.
»Glede na situacijo, ko se vračamo v življenje po večmesečni karanteni, je dobro, da se ljudje čimbolj
rekreirajo. Čim več v naravo. Ne mi reči, da ne moreš teči. Danes boš naredil meter, dva, jutri mogoče pet,
pojutrišnjem že deset. Vsakega spodbujam k temu. Treba je poskusiti, ne se bat. Ne poznat besede »ne
morem«, ker lahko! To je moj moto,« je povedala Štefka ekskluzivno na Facebook strani od Aquasystems
Tečem zDravo. (kl)
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KITAJSKA RASTE, PREOSTALI SVET PA SE BORI ZA SVOJE ŽIVLJENJE

Foto: AFP/Jutarnji List (30.5.2020)

V hrvaškem časopisu Jutarnji list si lahko preberete rubriko »Dnevnik samoizoliranega intelektualca«. Avtor
te rubrike je Tomislav Čadež, ki se je med drugim tudi spraševal: »Od kod izvira korona, ker kot vemo, se ni
niti še določilo, od kje je prišla španska gripa?«
Leta 2014 je kanadski zgodovinar Mark Humphries objavil članek v reviji War in History (Vojna v zgodovini),
da so tako imenovano špansko gripo pripeljali v Evropo kitajski delavci, pripadniki kitajskega delavskega
korpusa iz južne Kitajske, ki so po zelo dolgi poti z ladjo preko Kanade nato z vlakom do vzhodne obale in čez
Atlantik začeli prihajati na celino proti koncu prve svetovne vojne. Kanadsko mejo so prečkali v utesnjenih,
zapečatenih vagonih in zdravniki v Kanadi, ki so jih pregledali so bolne označili za »lene«, so sugerirali, da naj
bi bili taki tudi po naravi. Spomladi 1917 je prišlo do izbruha neznane pljučne bolezni in veliko evropskih
delavcev je umrlo zaradi različnih bolezni. Humphries nam je v članku podal argument, da Kitajci zaradi
smrtonosne gripe umrejo veliko redkeje kot Evropejci. Razlog temu je, da so že navajeni in »imuni« na virus.
Leta 2016 je Časopis Kitajskega zdravniškega združenja objavil delo avstralskega znanstvenika Dennisa
Shanksa, v katerem je z dokazi predstavil, da je virus krožil po Evrope še pred prihodom Kitajcev. Kako je
prišel Covid-19 v Evropo, bomo odkrivali še nekaj let. Vsekakor pa so posledice že vidne danes in bodo še
nekaj let. Po mnenju celega sveta se je virus s Kitajske, bliskovito in neopazno, razširil v nekaj drugih držav
sveta in zato mnogi označujejo Kitajsko kot državo, ki je ne samo povzročila nastanek trenutnega virusa,
ampak ga je tudi ne da bi se zavedala širila po drugih kontinentih. Ne moremo niti mimo dejstva, da kitajsko
gospodarstvo raste, medtem ko se večina držav sooča z nepričakovanim povečanjem števila brezposelnih,
največjim gospodarskim upadom, in to na vseh področjih. (kl)
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