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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 tudi v Evropi najbolj razširjen model 

zdravstvenega varstva, Bismarckov model. Ta model 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. Socialno korekten in 

pravičen sistem Ta model je najstarejši, začetki pa prihajajo iz Nemčije.Bistvena značilnost je, da 

država postavi določene okvire in pravila, ki so zapisana v zakonih, nato pa samo izvajanje in urejanje 

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 Ostrava, Češka republika 

Oddelek: Nevrologija 

17 -letna bolnica je opravila dodatna cepljenja pred popotovanjem v Afriko (Kongo). V Afriki razvije 

epileptične napade. Po prihodu nazaj iz Afrike je osebnostno spremenjena, utrujena, s pomanjkanje 

koncentracije in ima slabši učni uspe (prej odličnjakinja) in razvije psihozo. Po treh mesecih 

neustreznega psihiatričnega zdravljenja brez izrazitega izboljšanja stanja, obišče nevrologa, kjer 

ugotovijo prisotnost protiteles proti NMDA receptorju. Pokazalo se je da gre za Anti-NMDA receptor 

encephalitis. Po zdravljenju s plazmaferezo in glukokortikoidih je bilo očitno izboljšanje. Prognoza je 

bila zelo dobra. Koncentracija, spomin in ostale kognitivne funkcije so se bistveno izboljšale.  

Bolnišnica: Univerzitetna bolnišnica Ostraav, Češka republika 

Oddelek: Nevrokirurgija 

59 -letna bolnica z recidivom glioblastoma multiforme po 1 letu po prvi operaciji. Pred operativnim 

posegom bolnica zaužije posebno nukleinske kisline obarvane z enim izmed fluorescenčnih barvil.  



 
 
 
 

 

Opravili smo kirurški poseg -  frontalno kraniotomijo. Počasi odstranjevali maligno tumorsko tkivo pod 

mikroskopom. Ko smo spremenili svetlobo na drugačno frekveneco na mikroskopu so se celice 

glioblastoma obarvale rdeče, ker so kopičile prej omenjeno barvilo, tako smo lahko bolj natančno 

ostranili tumorsko tkivo. Žal ne v celoti, ker bi šlo za preobsežen kirurški poseg. Prognoza je relativno 

slaba, pričakovana življenjska doba je krajša od enega leta.  

 

  


