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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Sistem na Finskem je zelo podoben temu v Sloveniji, javni in zasebni del zdravstva sta razdeljena zelo 

podobno kot pri nas. Prek delodajalca so zaposleni zavarovani direktno, koristijo lahko tako zasebni 

kot privatni sektor. Za obisk specialista je potrebna napotnica družinskega zdravnika ali urgence. 

Ponašajo se z veliko organiziranostjo, mednarodne ankete jih uvrščajo v sam vrh po kvaliteti 

medicinske oskrbe. Njihovi problemi so zelo podobni kot v ostalih državah-rastoči stroški zdravstva in 

zdravstvene oskrbe, vlada pa trenutno dela na največjem prestrukturiranju javnega zdravstva v 

zgodovini. Šoloobvezni otroci so upravičeni do brezplačnega zdravstva. Študenti plačajo okoli 50€ na 

leto. Prav tako imajo zelo dobro poskrbljeno za bodoče matere. Obveznih je 9 pregledov med 

nosečnostjo ter vsaj en obisk na domu po porodu. Program cepljenja je zelo podoben slovenskemu in 

je brezplačen. Prav tako je brezplačen DTaP booster pri 25 letih, dT booster pri 45, 65 letih in nato 

vsake 10 let, ter cepljenje proti gripi za ogrožene skupine. Brezplačno se lahko cepijo študenti 

medicine proti HepB. Organizirane imajo preventive programe za raka dojk in materničnega vratu. 

Kot v ostalih razvitih državah epidemiološko prevladujejo kardiovaskularne bolezni. Od infekcijskih 

bolezni so v porastu bolnišnične okužbe (imajo pa kar turistično uporabo antibiotikov..malo zakašljaš, 

pa dobiš katerega od cef-ov). 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: University hospital of Oulu 

Oddelek: Nevrokirurgija 

58-letni JM je bil na oddelek za nevrokirurgijo sprejet v nedeljo zvečer, pripeljan z mesta Rovaniemi 

po tem, ko je v trgovskem centru doživel epileptičnemu dogodku podoben napad. GKS ob sprejemu 

8. Kmalu po sprejemu smo ugotovili, da JM ne razume/govori finsko ali angleško. Po tem so reševalci 

prinesli njegovo denarnico, kjer smo našli nemško vozniško izkaznico, švedski in norveški denar ter 

evre. V žepu je imel tudi ključe od avta. CT in MRI slikanje je pokazalo difuzne intracerebralne 

krvavitve in travmatsko poškodbo možganov. Odločili smo se za konzervativno zdravljenje. V 

naslednjih dneh so mu medicinske sestre, ki govorijo nemško poskušale pojasniti situacijo in pridobiti 

več informacij glede samega dogodka, njegovega splošnega zdravstvenega stanja v preteklosti in 

okoliščin zaradi katerih se je znašel na severu Finske. JM je odgovarjal le z »ja« in »ne«, ni se zdelo, 



 
 
 
 

 

kot da razume svoje trenutno stanje, bil je časovno in prostorsko neorientiran. V sredo so me na viziti 

prosili, da se pogovorim z njim, glede na to, da govorim nemško. Po prvem poskusu nisem dobila nič 

več informacij, zato sem ga prosila, naj mi napiše nekaj podatkov o sebi. Tako smo izvedeli njegov 

naslov, vendar je bilo vseeno nemogoče pridobiti kakršnekoli druge podatke. Povedal mi je le, da 

vsako leto pride z avtom prek Danske na Švedsko, kjer okoli 4 tedne ostane v gorski koči, nikoli pa ni 

bil na Finskem. Po enem tednu se je njegovo stanje zelo izboljšalo, postal je pogovorljiv, spomnil se je 

vsega pred nesrečo, nesreče same sicer ne, prav tako je ostal amnestičen za dogodke nekaj dni po 

sprejetju v bolnišnico. Krvavitve so se popolnoma resorbirale, z letalom je bil poslan nazaj v Nemčijo, 

uredili so tudi prevoz njegovega avta. 
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SPLOŠNA NAVODILA:   

Dokument shrani kot pdf obliko in ga poimenuj DRŽAVA, MESTO – zdravstveni sistem in opis 
primera, ime in priimek (npr: NEMČIJA, BERLIN – zdravstveni sistem in opis primera, Jaka Novak).  


