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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Zdravstveni sistem na Češkem je zelo podoben zdravstvenemu sistemu v Sloveniji, saj imajo prav tako 

obvezno zavarovanje, katerega znesek se zaposlenim avtomatsko trga od plače. Prav tako imajo tudi 

dopolnilno zavarovanje. Kot večina evropskih držav torej tudi Češka uporablja Bismarckov sistem, ki 

temelji na načelu pravičnosti. Temelj tega sistema je princip, da bi naj vsak zaposlen plačeval določen 

delež glede na svoje zmožnosti. Za uresničevanje zavarovanja morajo vsi državljani, ki imajo dohodek 

plačevati prispevke v ustreznem deležu tega dohodka ustanovi, ki je nosilka zdravstvenega zavarovanja 

in, ki ni profitna. Osebe, ki nimajo dohodkov (v Sloveniji so to otroci, študenti in nezaposleni) so po 

principu solidarnosti prav tako upravičeni do osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Država ima v tem 

modelu zgolj nalogo sprejemati zakone in predpise, ki se jih morajo držati nosilci zavarovanj in nadzor 

nad spoštovanjem le-teh. Hkrati pa ima tudi funkcijo arbitra in nalogo, da posreduje, kadar pride do 

motenj v sistemu. Na oblikovanje cen država vpliva le posredno (s sprejemanjem zakonov), sicer pa 

oblikovanje poteka po pogajalskem principu med predstavniki izvajalcev in plačnikov storitev. 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Motol University hospital 

Oddelek: Neonatologija 

V svojih prveh dveh tednih v Pragi sem vsak dan sledila pacientki, ki se je rodila z 21.-imi tedni in težo 

754 gramov. Potrebno je poudariti, da je bila materi zaradi številnih komorbidnih zdravstvenih stanj 

nosečnost odsvetovana. Pri materi so namreč odkrili situs inversus, slabšo funkcijo ledvic in vranice, 

trpela pa je tudi za številnimi psihiatričnimi težavami in sicer anksioznostjo ter depresijo. Deklica se je 

rodila s carskim rezom, pri katerem je prišlo do zapleta iz strani kirurga in sicer je le-ta s skalpelom 

povzročil deklici ureznino na glavi in s tem manjši hematom. Ta se je na srečo zacelil brez zapletov. 

Deklica se je prve dni razvijala primerno in brez večjih težav, nato pa je prišlo pri njej do infekcije in 

sicer do nekrotizirajočega enterokolitisa. Sum na tega smo postavili že pri kliničnem pregledu; trebuh 

je bil distendiran, deklica pa ni več prebavila prejetih hranil, kar se je na plenici sprva kazalo s 

povečano količino iztrebkov, kasneje pa je bila le-tem primešana še kri. Zdravnik je opravil ultrazvok, 

ki je razkril še mehurčke zraka v portalni veni, kar nakazuje na patološko permeabilnost črevesja in še 

dodatno potrdi sum na nekrotizirajoči enterokolitis. Pri deklici so nato opravili preiskave krvi, 



 
 
 
 

 

kompletno krvno sliko in določili vnetne parametre, ki so bili povišani. Takoj smo pričeli s terapijo, pri 

deklici se je ukinila parenteralna prehrana in začela infuzija glukoze, maščob, aminokislin in 

elektrolitov. Prejela je širokospektralne antibiotike. Kljub prejeti terapiji se je dekličino stanje slabšalo, 

zato so se neonatologi odločili za operacijo. Odrezali so nekrotiziran del črevesja in naredili end to end 

anastomozo. Sedaj smo morali počakati nekaj dni, saj bi bilo šele nato razvidno, ali bo črevesje uspelo 

''okrevati'' oziroma se samostojno obnoviti. Vsak dan smo ga tako pregledali, saj je bil del črevesja na 

zunanji strani trebušne stene, sprememba njegove barve pa neposreden indikator celjenja. Žal se 

črevesje v naslednjih dneh ni spremenilo in je ostalo črne barve. Tako je bilo deklico potrebno odklopiti 

iz življenje ohranjajočih naprav in to sporočiti staršem, kar je bila zame zelo težka, pa vendar na 

zdravniški poti zelo pomembna izkušnja. 

 

 

 

 


