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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Zdravstveni sistem je popolnoma enak slovenskemu, ki temelji na obveznem zdravstvenem 

zavarovanju in obveznem plačevanju prispevkov. Češka uporablja v Evropi najbolj razširjen model  

zdravstvenega varstva, Bismarckov model. Tega poleg Češke uporabljajo še Avstrija, Belgija, 

Bolgarija, Slovenija, Estonija, Francija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Nizozemska,  

Poljska, Romunija in Slovaška. Ta sistem je socialno korekten in pravičen sistem, je najstarejši, začetki 

pa prihajajo iz Nemčije.  

Bistvena značilnost je, da država postavi določene okvire in pravila, ki so zapisana v zakonih, izvajanje 

in urejanje pa prepušča nosilcem posameznih skupinskih interesov. Država predpiše, da so vsi 

državljani, ki imajo kakršnekoli dohodke dolžni plačevati prispevke, ter da morajo biti vključeni v 

zdravstveno zavarovanje za rizike, ki jih prinašajo bolezni in poškodbe. Prispevke so dolžni plačevati 

delojemalci in delodajalci. Država določa prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje, ravno tako 

opredeljuje pravice zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev. Po drugi strani pa država vstopa v 

pogajalske odnose z združenji pogodbenih zdravnikov, ki lahko opravljajo dejavnost za zavarovane 

osebe. Opravljanje dejavnosti v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja je kljub zasebništvu 

neprofitno. Zasebna zavarovanja in zasebna sredstva so dovoljena, vendar ne dosegajo 

pomembnejšega deleža. Večinoma so storitve pokrite s sredstvi javnih financ, s katerimi razpolagajo 

bolniške blagajne ali druge neprofitne agencije. 

 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Univerzitetna bolnišnica svete Anne Brno, Češka 

Oddelek: Splošna interna medicina 

63-letna bolnica je bila sprejeta na zaradi okužbe neopredljenega izvora, hipokaliemije, 

hiperkalcemije. Pri njej je šlo za Alportov sindrom, stanje po dvakratni transplantaciji ledvic, kronični 

hepatitis B, stanje po paratiroidektomiji.  

Tri dni pred sprejemom je bruhala 2-3x dnevno,bilo ji je slabo, splošno se je slabo počutila, bila je zelo 

šibka in zaradi tega je težko hodila, ob vstajanju je bila omotična in nesigurna. Heteroanamnestično 



 
 
 
 

 

smo izvedeli, da je bila zadnji mesec slabše orientirana, apatična, zadnje dni pred sprejemom 

nestabilna pri hoji, zavračala je hrano in pijačo. 

Ob pregledu je bila slabše pogovorljiva, zmedena, letargična. Ostalo je bilo v mejah normale oz. se ni 

nanašalo na akutno patologijo.  

Ob sprejemu smo opravili kompletno krvno sliko, ki ni pokazala večjih odstopanj od normale. Dušični 

retenti so bili zvišani (urea 10,5, kreatinin 116), preiskave jetrnih encimov so pokazale povišane 

vrednosti transaminaz in gama GT. Vnetni pokazatelji so bili povišani (CRP 64). Elektrolitske preiskave 

so pokazale hipokaliemijo (2,81), hiperkalcemijo (3,71). Preiskave nativnega urina so pokazale 

eritrociturijo in levkociturijo ter bakteriurijo. Urinokultura po Sanfordu je bila pozitivna (izolirana E. 

coli). 

Zaradi hiperkalcemije smo ukinili kalcitriol in kalcijev karbonat. Bolnico smo izdatno hidrirali, 

prejemala je infuzije 0.9% NaCl, parenteralno smo nadomeščali kalij.  

Zaradi okužbe sečil (E. coli) je dobivala amoksicilin s klavulansko kislino parenteralno.  

Bolnico smo kardiorespiratorno kompenzirano brez kliničnih znakov za okužbo v izboljšanem stanju 

odpustili v domačo oskrbo. 

 

 

  


