
 
 
 
 

 

ESTONIJA, TARTU – julij 2018 

 

Ime in priimek: Jera Kos 

 

1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Estonija ima javn in privatni zdravstveni sistem. Javno zdravstvo v glavnem upravlja Sklad za 

zdravstveno zavarovanje (EHIF – Estonian Health Insurance Fund; Haigekassa v estonščini) in temelji 

na solidarnosti – zdravstvena oskrba je omogočena vsem. Pridobi ga lahko vsak zaposleni, kateremu 

delodajalec plačuje davek za zdravstveno zavarovanje; avtomatsko zavarovani so starostniki, 

nosečnice, otroci do 19. leta in študenti; privatniki namenijo 13% celotnega socialnega davka za 

zdravstveno zavarovanje. Privatno zavarovanje lahko pridobite pri različnih ponudnikih (ERGO, SALVA).  

V Estoniji je 19 bolnišnic, ki so financirane s strani EHIF. Več kot 20 je privatnih bolnišnic, ki od države 

dobivajo različno visoka sredstva.  

V prihodnje bi lahko problem predstavljal vedno višji procent starega prebivalstva, kar bo vplivalo na 

višanje socialnega davka, saj je le-ta odvisen od plač.  

Veliko prednost v Estoniji predstavlja uporaba eZdravja. Digitalni informacijski sistem zagotavlja 

zdravstvene informacije bolnikov, ki jih v skupno bazo vnašajo družinski zdravniki, bolnišnice in drugi 

ponudniki zdravstvene oskrbe. Vsak bolnik ima dostop do svoje zdravstvene kartoteke in tudi možnost, 

da sam opravlja s svojimi podatki (npr. določa katere informacije o njegovem zdravstvenem stanju so 

na voljo določenemu zdravstvenemu uslužbencu). Od leta 2010 uporabljajo eRecept. Cilji uporabe 

eZdravja so lahko merljivi – zmanjšanje števila bolezni, bolj efektivno porabljen čas zdravstvenih 

delavcev, zmanjšanje števila nepotrebnih obiskov zdravnika in ponovljivih hospitalizacij.  

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Tartu University Hospital 

Oddelek: Nevrologija 

56-letni gospod A. M., pripeljan 5.07.2018 na urgentni oddelek Tartu University Hospital. Sum na 

nevrološko okvaro. Sprejeli sva ga z mentorico in opravili osnovni pregled ter naročili ustrezne 

preiskave. Na podlagi poročanja ambulantne ekipe, od koder je bil pripeljan, sva izvedeli, da so ga našli 

sosedi, ko je v stanovanju ležal na tleh in bil neodziven.  

 

Gospod je bil ob sprejemu v epi statusu, ki je najverjetneje trajal celo prejšnjo noč. Na voljo ni bilo 

nobenih podatkov iz njegove družinske ali otroške anamneze. Ničesar nismo vedeli o njegovih 



 
 
 
 

 

predhodnjih oz. drugih pridruženih boleznih. Gospod naj bi živel sam, brez svojcev. Ni bil zaposlen. 

Znana je bila zasvojenost z alkoholom. Ni bilo podatkov o kakršnikoli drugi terapiji ali o znanih alergijah.  

Na urgentni enoti bolnišnice, kamor so ga najprej pripreljali, so opisali blag tremor in bolj poudarjeno 

krčenje desne roke ob bolečinskem draženju. Opravili so CT. 

 

Ob pregledu je bil vidno prizadet, ugotovimo desnostransko hemiplegijo in deviacijo glave v levo stran. 

Oči je imel odprte, zenice so bile simetrične in ustrezno široke, ustrezna akomodacija ob direktni in 

indirektni osvetlitvi. časovno in prostorsko dezorientiran, suspektno afazičen (ni bilo nobenga 

verbalnega odgovora). Opazni so bili repetativni tonično-klonični napadi.  

Glava je bila normocefalna, brez vidnih in tipnih poškodb ali brazgotin.  

Ostalih MZ nismo mogli natančneje oceniti.  

Ob preiskavi udov ugotvimo spontane gibe rok. Ni se odzval na ukaze. Mišični touns je bil desnostransko 

poudarjen tako na rokah kot na nogah. Mišične moči ni bilo mogoče ustrezno oceniti. Poudarjeni 

refleksi na rokah in nogah desno. Babinski refleks pozitiven na desni strani. GKS 9-10.  

 

Desnostransko nad pljuči slišni ekspiratorni in inspiratorni poki in piski. Saturacija je bila 89-91%, zato 

smo uporabili ventolin in 96% kisik. Temperatura 37.9 stopinj.  

Prejel je 4 x 5 mg diazepama in 19,5 mg midazolama v 6,5 urni infuziji.  

 

6.07. smo ga sprejeli na nevrološko intenzivno enoto. Isti dan je bil opravljen EEG, ki je pokazal 

levostransko periodično lateralno epiletiformno aktivnost (centralno temporalno), kar potrjuje 

levostransko kortikalno poškodbo. 9.07. opravimo RTG in CT; RTG pokaže infiltrativne centralne 

spremembe obojestransko, brez signifikantnega izliva; CT (v primerjavi s prvim iz 6.07.) pokaže 

bilateralne lakunarne spremembe v bazalnih ganglijih, desnostransko staro majhno področje kapi v 

povirju ACP, bela možganovina je bilateralno difuzno hipodenzna (ishemična levkoencefalopatija), 

opazna difuzna atrofija.  

9.07. ponovno opravimo EEG, ki pokaže pseudo-lateralno epileptiformno aktivnost v levi hemisferi, bolj 

frontalno, kar nakazuje na akutno fokalno poškodbo s sledečo epileptiformno aktivnostjo. Postavljen je 

sum na encefalitis. Zahtevan MRI.  

 

13.07. opravimo MRI, ki pokaže centralno temporalno hiperintenzivni edem na T2 in FLAIR sekvenci, na 

DWI opazna restrikcija. Spremembe potrjujejo encefalitis, najverjetneje je šlo za limbinči encefaltis (bolj 

verjetno od HSV ali drugega virusnega povzročitelja). Brez ICH ali ekspanzivnega procesa. Vidna 



 
 
 
 

 

atrofična levkoencefalopatija, likvorski prostori so simetrični, brez centralnega premika. Obojestransko 

imamo prisotno tekočino v mastoidnem sinusu (vnetje), mukus zadebeljen v etmoidalnem in levem 

zgornjem delu maksilarnega sinusa (posledica sinuzitisa). 

 

Diagnoza: 

G40.2 Lokalizirana (fokalna) (parcialna) simptomatska epilepsija  

G41.0 Tonično-klonični epileptični status 

G04.8 Druge vrste encefalitisi, mielitisi in encefalomielitisi 

J69.0 Aspiracijska pljučnica 

 

Terapija: 

Karbamazepin, tbl 200 mg 3 x na dan  

Clexane, s.c. 0,4 ml 1x na dan 

Ventolin + Atrovent, inhalacije 3 x na dan 3 dni 

Fizioterapija in govorna terapija 

Ertapenem, i.v. 1 g 1 x na dan 7 dni 

Aciklovir, i.v. 80 mg 3 x na dan 5 dni  

Ampicilin 500 mg, 2 tbl 2 x na dan 5 dni 

 

Zaključek: 

Stanje se je gospodu postopoma izboljševalo. Aspiracijska pljučnica je bila pozdravljena (z 

ertapenemom smo zaključili 16.07.) brez nadaljnjega poslabšanja parametrov vnetja. Pozitivna 

dinamika opazna tudi z izboljšanjem hemipareze – desno roko in nogo lahko zadrži v zraku. Prisoten je 

neglekt sindrom (občasno ignorira desno stran telesa), anozognozija, še vedno opazna dizartrija in 

senzorimotorna afazija. Na preprostna vprašanja odgovarja z da / ne, sicer opazen kognitivni deficit. 

Sprva je bila prisotna huda disfagija, ki je zahtevala redne aspiracije mukusa in nazogastrično dieto, a 

se je po 20.07. stanje bistveno izboljšalo in uvedena je bila peros hrana. Gospod se ni zmožen sam 

premikati, sedi ob opori in v invalidskem vozičku. Odpuščen je bil 24.07. in premeščen v bolnišnico, 

kamor je bil sprva sprejet. Še vedno ni znano ali ima sorodnike, saj zdravnikov med njegovo 

hospitalizacijo ni nihče kontaktiral.  

 

 

 



 
 
 
 

 

PRILOGA:  

Tabela 1: Hemogram 

WBC 11.1↑ 3.5 .. 8.8 E9/L 
RBC 3.12↓ 4.20 .. 5.70 E12/L 
Hb 107↓ 134 .. 170 g/L 
Hct 32↓ 40 .. 50 % 
MCV 103↑ 82 .. 98 fL 
MCH 34.3↑ 27.0 .. 33.0 pg 
MCHC 333 317 .. 357 g/L 
RDW-CV 16.4↑ 11.6 .. 14.0 % 
RDW-SD 61.6↑ 39.0 .. 46.0 fL 
Plt 617↑ 145 .. 390 E9/L 
NRBC 0.00 3.5 .. 8.8 E9/L 
NRBC% 0.0 4.20 .. 5.70 E12/L 
WBC 8.3 3.5 .. 8.8 E9/L 
RBC 3.15↓ 4.20 .. 5.70 E12/L 
Hb 107↓ 134 .. 170 g/L 
Hct 32↓ 40 .. 50 % 
MCV 103↑ 82 .. 98 fL 
MCH 34.0↑ 27.0 .. 33.0 pg 
MCHC 330 317 .. 357 g/L 
RDW-CV 15.7↑ 11.6 .. 14.0 % 
RDW-SD 59.1↑ 39.0 .. 46.0 fL 
Plt 418↑ 145 .. 390 E9/L 
Eo% 3.6 1 .. 6 % 
Baso% 2.4↑ 0 .. 1 % 
Mono% 12.8↑ 2 .. 10 % 
Lymph% 26.9 20.0 .. 40.0 % 
Neut% 54.3 40.0 .. 80.0 % 
IG% 0.6 <0,6 % 
Eo 0.3 <0.5 E9/L 
Baso 0.2↑ <0.1 E9/L 
Mono 1.1↑ 0.2 .. 1.0 E9/L 
Lymph 2.2 1.0 .. 3.0 E9/L 
Neut 4.5 2.0 .. 7.0 E9/L 
IG 0.05 <0,06 E9/L 
NRBC 0.00  E9/L 
NRBC% 0.0  /100WBC 

 

Tabela 2: Elektroliti 

Kaalium 4.5 4.3 3.4 .. 4.8 mmol/L 
Naatrium 141 141 136 .. 145 mmol/L 



 
 
 
 

 

 

Tabela 3: Vnetni parametri 

 

 

Tabela 4: Preiskava likvorja 

Albumin  283 100 .. 350 mg/L 
IgG  49.0↑ 10.0 .. 30.0 mg/L 

 

Tabela 5: Imunologija 

IgG 12.7 7.0 .. 16.0 g/L 
 

Tabela 6: Avtoimunske preiskave likvorja  

AI encefalitis IgG (IIF) Negativno 
NMDA IgG Negativno 
AMPA1, AMPA2 IgG Negativno 
Caspr2 IgG Negativno 
LGI1 IgG Negativno 
GABAR B1,B2 IgG Negativno 
DPPX IgG Negativno 
Meningokokna DNA  
Pnevmokokna DNA  
Haemophilus influenzae 
B DNA  

Neisseria meningitidis 
DNA Negativno 

Listeria monocytogenes 
DNA Negativno 

Streptococcus agalactiae 
DNA Negativno 

Escherichia coli DNA Negativno 
CMV, EBV, HHV6 DNA Negativno 
EBV DNA Negativno 
CMV DNA Negativno 
HHV6 DNA Negativno 
TBEV IgM Negativno 
TBEV IgG Negativno 
Borrelia burgdorferi IgM Negativno 
Borrelia burgdorferi IgG Negativno 

 

Tabela 7: Ab, Ag, PCR (feces) 

Enteroviiruste RNA Negativno 
 

Tabela 8: Ab, Ag, PCR (venska kri) 

HIV1,2 Ag+Ab Negativno   
TBEV IgG QN 0.58 <20 kU/L 
Borrelia burgdorferi IgG QN 6.7 <25 kU/L 
Treponema pallidum Ab Negativno   
HSV 1 DNA Negativno   
HSV 2 DNA Negativno   
VZV Negativno   

  

 16.07.2018 22.07.2018   
CRP 19↑ 38↑ <5 mg/L 
Albumiin   29.3↓ 35.0 .. 52.0 g/L 


