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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Zdravstveni sistem je po mojih opažanjih popolnoma enak slovenskemu. Državljani so zavezani k 

plačevanju prispevkov v zdravstveno blagajno, prav tako imajo tudi obvezno zdravstveno 

zavarovanje. 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. Gre za 

najstarejši model zdravstvenega varstva, njegovi začetki pa prihajajo iz Nemčije.  Temelji na tem, da 

država postavi določene okvire in pravila, nato pa samo izvajanje in urejanje prepušča nosilcem 

posameznih skupinskih interesov. Tako so vsi državljani, ki imajo kakršnekoli dohodke dolžni plačevati 

prispevke, ter morajo biti vključeni v zdravstveno zavarovanje za rizike, ki jih prinašajo bolezni in 

poškodbe. Prispevke so dolžni plačevati oboji, tako delojemalci, kot tudi delodajalci. Prispevne 

stopnje za zdravstveno zavarovanje določi država, ki opredeljuje tudi 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.  

 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Fakultni Nemocnice Kralovske Vinohrady, Praga 

Oddelek: Kardiologija 

Pacientka je 58-letna ženska, vodilni simptom je bolečina v prsih, ki traja več kot 24 ur.   

Bolečina je nastopila dan pred prihodom v bolnišnico, bolnica je takrat pospravljala po hiši. Bolečino 

opiše kot zbadajočo, oceni jo s 5/10 na VAS lestvici, nahaja se substernalno ter se širi v levo roko. Ob 

tem toži tudi o težki sapi.  

Vitalni znaki ob sprejemu: RR 134/88 mmHg, pulz 88 utripov/min, dihanje 14 vdihov/min, saturacija 

100% ob dodatku 2 l/min O2  preko nosnega katetra.  



 
 
 

 

 

Pacientka se sicer ne zdravi za nobeno kronično boleznijo, v preteklosti ni bila resneje bolna. Čaka na 

operacijo levega kolka – vstavitev enodproteze zaradi artroze. Bolečino v levem kolku blaži z 

diklofenakom, a neuspešno – potoži, da jo mučijo stalne bolečine.  

Družinska anamneza: negativna za srčne bolezni 

Dejavniki tveganja za srčne bolezni: starost, kajenje: 10 cigaret/dan, 25 let.  

EKG ob sprejemu: sinusni ritem, srčna frekvenca 80 utripov/min, elevacije segmentov ST v 

prekordialnih odvodih V1-V5 

RTG p/c: brez znakov akutne bolezni.  

Laboratorij: povišane vrednosti troponina in WBC. Elektroliti in koagulacija brez posebnosti.  

Bolnica je bila takoj napotena v laboratorij za invazivno srčno diagnostiko, opravljena je bila 

kateterizacija srca, ki ni pokazala znakov obstrukcije koronark.  

UZ srca: akinezija apeksa in LV.  

UZ srca čez 7 dni pokaže normalno velikost in funkcijo LV.  

Izkazalo se je, da je bolečina zaradi artroze levega kolka glavni stresor, ki je povzročil to epizodo 

Takotsubo kardiomiopatije. Bolnica je bila zato po odpustu z oddelka za kardiologijo napotena v 

protibolečinsko ambulanto.  

 


