
 
 
 
 

 

ESTONIJA, TARTU – avgust, 2015 

 

Ime in priimek: Teja Janeš 

 

1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Po osamosvojitvi so v Estoniji opravili reforme zdravstvenega sistema, ki so pripomogle k višji 

življenski dobi (iz 66,5 let na 76,3 let) in zmanjšani umrlivosti novorojenčkov. Vodilni razlogi 

umrljivosti v Estoniji so kardiovaskularne in rakave bolezni, zvečuje pa se tudi pomembnost 

muskularnoskeletnih in metalnih bolezni. Za zdravstveni sistem skrbi ministrstvo za socialne zadeve in 

njegove agencije, med njimi je najpomembnejša Državna agencija za zdravila, Zdravstveni svet in 

Nacionalni inštutut za razvoj zdravja. Zdravstveni svet je odgovoren za nadzor  zdravstvenih 

ponudnikov, nadzor prenosljivih bolezni in uveljavljanje zdravstvenega varstva. Nacionalni inštitut za 

razvoj zdravja skrbi za raziskave in razvoj na podroju javnega zdravja. Financiranje javnega zdravja 

večinoma organizirano s strani Estonske zdravstvene zavarovalniške funndacije (EHIF). Del plače 

posameznik prispeva v tako imenovano »sociano plačilo« in tako napolnijo zdravniško blaganjo, od 

koder nato dobijo vse zdravstvene storitve. Sistem zdravstvenega zavarovanja krije pribljižno 95% 

prebivalstva. Prispevki so povezani z zaposlovanjem, vendar delež posameznikov, ki ne prispevajo (to 

so otroci in upokojenci), predstavlja skoraj polovico zavarovancev. Kot zanimivost bi izpostavila 

eZdravstvo, ki ga v Estoniji že uporabljajo in zanj skrbi eZdravstvena fundacija. eZdravstveni sistem, ki 

je informacijska platforma  za izmenjavozdravstvenih podatkov in povezuje vse ponudnike in dovoljuje 

izmenjavo podatkov z različnimi drugimi podatkovnimi bazami. Prav tako dovoljuje vsakemu 

pacientu, da dostopa do svojih zdravstvenih podatkov.  

 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Tartu Ülikooli Kliinikum 

Oddelek: Kardio kirurgija 

Na oddelku, zaradi jezikovnih razlik in nepoznavanja estonskega jezika, nisem imela kontakta s 

pacientom pred in po operaciji, ampak sem prisostovala operacijam in asistirala. Naslednji dan smo 

paciente na viziti pogledali, vendar je potekala vizita v estonščini, tako da nisem veliko razumela. 

Zaradi tega bom v tem delu samo omenila nekaj pacientov, ki sem jim prisostvovala pri operaciji.  

 



 
 
 
 

 

Prvi pacient v operacijski sobi je bil 78-letni bolnik, stari znanec na kardio kirurgiji. Bila je že 3. 

reoperacija aortnega bypassa in popravljanje mitralne zaklopke. Med operacijo je bilo veliko dela z 

odstranitvijo starega aortnega bypassa, saj je bilo polno zarastlin od predhodnih operacij. Po šestih 

urah in pol je kljub uspešni operaciji pacient umrl. Kirurg in anesteziologinja sta dolgo oživljala 

pacienta, vendar ni uspelo.   

Naslednja pacientka, ki jo bom opisala je bila 64-letna bolnica, ki so ji naredili bypass zaradi 

zamašene koronarne arterije. Ker je bila pacientka še »mlada«(glede na ostale paciente, ki jih dobijo 

na oddelek) so ji za bypass odvzeli a. radialis. Stanje arterije radialis in arterije ulnaris so preverili z 

Allanovim testom. Ker sta bili obe arteriji vredu, tako da smo lahko odvzeli a. radialis in uporabili za 

nadomestek zaprte koronarne arterije. Operacija potekala brez zapletov in pacientka je bila naslednji 

dan v dobrem stanju.  

Za konec bom predstavila še primer otroške kardio kirurgije. Pacientka je bila 10-mesečna paestinska 

deklica, ki je imela ostium primum atrialni septalni defekt. Ob odprtju smo opazili, da ima deklica tudi 

odprt foramen ovale, za to so defekt prekrili z krpico gorateks materiala in popravili ostium primum 

defekt.Operacijo je budno spremljala tudi kardiologinja in po zaprtju oz. popravi defektov je prevelila 

srčno funkcijo s transezofagealnim ultrazvokom srca.  Deklica je dobro okrevala. Najprej so jo 

namestili na intenzivno enoto na oddelku kardiokirurgije, nato pa so jo premestili na pediatrično 

intenzivno enoto.  

 

 

  


