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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Estonija je v zadnjih desetletjih močno in precej uspešno reformirala svoj zdravstveni sistem.             

Zakonodajne reforme so bile v večjem obsegu izvedene od začetka devet desetih let prejšnjega              

stoletja do začetka tega stoletja.  

Zdravstveni sistem Estonije strogo loči funkcije glavnih vključujočih, to so: Ministrstvo za socialne             

zadeve in njegove agencije, Sklad za zdravstveno zavarovanje (Estonian Health Insurance Fund - EHIF,              

Eesti Haigekassa v estonščini) in neodvisni ponudniki, ki delujejo pod privatnim zakonom (t.i.             

avtonomne enote). 

Glavno vlogo v zdravstvenem sistemu imajo Ministrstvo za socialne zadeve in njegove agencije,             

ključne so: 

● Državna agencija za zdravila. 

● Zdravstveni odbor, ki je pomemben za nadzor zdravstvenih ponudnikov, prenosljivih bolezni in            

uveljavljanje zdravstvenga varstva. 

● Nacionalni inštitut za razvoj zdravja, ki skrbi za raziskave in razvoj na področju javnega              

zdravja. 

Ministrstvo za socialne zadeve je odgovorno za financiranje nujne oskrbe za nezavarovane osebe,             

prav tako za ambulantno oskrbo in javne zdravstvene programe.  

Financiranje javnega zdravstva pa je večinoma organizirano s strani EHIF skozi solidarnost, denar se              

dobi iz socialnega davka, ki ga plačujejo delodajalci in zaposleni. EHIF upravlja sistem zdravstvenega              

zavarovanja, ki vključuje zdravstvene storitve, nadomestila za farmacevtske izdelke in denarna           

nadomestila (bolezen, materinstvo in oskrba). Sklad oblikuje letne pogodbe s ponudniki zdravstvenih            

storitev in krije stroške, ki so jih imeli zaradi zdravstvene oskrbe zavarovanih oseb v skladu s temi                 

pogodbami.  

Vsi zdravstveni ponudniki pa so neodvisni subjekti, ki delujejo pod privatnim zakonom. 

Sistem zdravstvenega zavarovanja preko EHIF pokriva 95 % populacije. Pomeni zavarovanci so            

zaposleni in pa skoraj polovica zavarovancev je otrok ter upokojencev, ki ne plačujejo zavarovanja,              

kar bi bil lahko problem v prihodnosti. Saj se prebivalstvo stara in socialni davek je odvisen od plač. 

 



 
 
 
 

Estonija je ena izmed vodilnih na področju uporabe eZdravja. Od leta 2010 uporabljajo eRecept.              

Pacienti, zdravstveni ponudniki in EHIF pa so tudi elektronsko povezani. 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Tartu University Hospital 

Oddelek: kardiokirurgija 

Tekom izmenjave zaradi jezikovne ovire nisem govorila s pacienti, med drugim se to od mene tudi ni                 

pričakovalo. Moj dostop do informacij je bil omejen, vendar sem izvedela določene informacije o              

posameznih pacientih. Naj pogosteje sem videla bypass (CABG) operacije zato bom podala en primer              

te. 

Imeli smo primer 61-letne gospe, ki je imela kronično angino pektoris, NYHA 4 in arterijsko               

hipertenzijo. Naj omenim, da je bila izpeljana ustrezna diagnostika in v Estoniji imajo posebno              

formulo oz. točkovnik (Coronary scores), ki pove kolikšna je zožitev določene arterije, ki jo določijo s                

koronarografijo. Klinično pomembne so ocene stenoze nad 3. Pri dotični pacientki je šlo za trižilno               

koronarno boleze, vendar si žal njene formule nisem zapisala.  

Primer naključne formule: 3D A(253) Di1 (12) Cx (423) OM (5R) D(122) K: D-OM. To pomeni: 

● prva številka trižilna koronarna bolezen (stenoza nad 50 % ), 

● prva črka dominantnost, v tem primeru desno koronarno, 

● A - leva arteriorna descendentna arterija ima 50 % stenozo v proksimalnem delu, v srednjem               

delu je pre-okluzija (91-99%) in v distalnem delu je lezija manjša od 51 %, 

● Di1 - prva diagonala je vredu, 

● Cx - cirkumfleksna arterija je v proksimalnem delu stenoza 76-90%, srednji del je vredu in v                

distalnem delu je lezija 51-75%, 

● OM-  ramus marginalis sinister - je okluzija, ampak se polni retrogradno, 

● D - desna koronarna arterija je v redu, 

● K: D-OM - kolaterale potekajo od desne koronarne arterije do ramus marginalis sinister. 

Operacija je potekala brez zapletov, izvedena je bila na mirujočem srcu (kardioplegija) s pomočjo              

izven telesnega krvnega obtoka. Za bypass-a sta bila uporabljena grafta a. mammariae in a. radialis.               

Te grafte navado uporabijo pri tako rekoč mlajših pacientih. V kolikor ne bi uspeli pridobiti teh, bi                 

uporabi graft vene saphene magne. Po prišitju bypassov so preverili prehodnost teh z dopplerjem. Za               

konec so zašili plasti z intradermalnimi in intrakutanimi šivi. Po uspešni operaciji pa je bila pacientka                

premeščena v intenzivno kardiološko enoto na našem oddelku. 

 


