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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Finska je država s trinivojskim zdravstvenim sistemom, ki ga financira javnost, ter manjšim privatnim 

sektorjem. V državi so vse osebe zavarovane, stroški zdravstva pa se krijejo s plačilom davkov. Vedno 

bolj so računalniško povezani, kar pomeni, da lahko vidijo informacije o pacientu, tudi če se je zdravil v 

drugi bolnici, vendar to še ne velja za vse bolnišnice. Glavni problem s katerim se soočajo je, da ljudje 

gredo na terciar tudi, ko imajo možnost oditi na nižji nivo zdravstva ter da nekateri zdravniki na 

primarnem nivoju pošiljajo paciente, ki niso za bolnišnično obravnavo v bolnišnico. V bolnici so papir že 

popolnoma zamenjali z računalniki, tako da tudi EKGje berejo preko računalnika, natisnejo se zgolj 

kakšna potrdila za ustanove ali druge države. Vse preiskave se naročajo preko računalnikov, 

temperaturnih listov ne poznajo več. Vsak zdravnik ima svojo kartico, ki jo vstavi v tipkovnico ter se 

nato vpiše v svoj račun. Tako se zelo natančno vidi kdo je kaj naročil, pregledal, naredil. Vsi uporabljajo 

diktafone za diktiranje primera, ki pa ga kasneje prepišejo v posebnem centru, ki se ukvarja zgolj s 

prepisovanjem tekstov. Zelo zanimivo se mi je zdelo tudi to, da pacienti lahko vidijo svoje izvide, takoj 

ko so na voljo preko telefona ali računalnika, vendar jih gre zdravnik kasneje še vedno razložiti ter 

skupaj ustvariti plan za naprej.  

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Hospital for Children and Adolescents, University of Helsinki 

Oddelek: Pediatrija 

V ambulanto za kardiologijo so sprejeli 16-letnega fanta zaradi pogostih napadov tahikardije. Po 

izvedenem EKGju so ugotovili, da je supraventrikularne narave. Po osnovnem pregledu ter 

ultrazvočnem pregledu srca, ki ni pokazal nič posebnega, niso ugotovili posebnih vzrokov za trenutno 

stanje. Ker se farmakološko zdravljenje ni obneslo ter zaradi njegove starosti, so ga naročili na 

elektrofiziološko študijo. Po standardni pripravi na operacijo, so mu skozi femoralno veno na desni nogi 

vstavili kateter. S pomočjo računalniškega sistema so kartirali desni atrij. Ob nenehnem nadzoru EKGja 

ter utripa, ki je ponavadi znašal okoli 150 utripov na minuto, so zaznali center najhitrejšega proženja, 

ki se je nahajal na interatrialnem septumu. Tukaj je nastal rahel problem. Zaradi morebitne bližine 

Hisovega snopa, je bilo potrebno le-tega tudi označiti. Ker je bil hisov snop zgolj 1,5 cm oddaljen od 

ektopičnega centra tahikardnega ritma, so se raje odločili za krioablacijo, saj se kateter oprime 



 
 
 
 

 

mišičnine pred zamrznitvijo, kot pa za radiofrekvenčno ablacijo, kjer lahko kateter tudi rahlo zgreši 

ektopični center. Ob ustrezni pripravi ter izbiri pravilnega katetra so se odločili za ablacijo, ki je bila 

uspešna, tako da pacient ni več imel supraventrikularne tahikardije. Seveda bo potrebno spremljanje 

zaradi morebitnih aritmij, ki jih lahko proces sproži oz morebitnega ostanka ektopičnega centra.  

  


