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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Zdravstveni sistem v Italiji je precej podoben slovenskemu. Zdravstveno zavarovanje krije osnovne 

posege in določena zdravila, in sicer v tistih ustanovah, ki so vključene v sistem. Večina zdravil je 

uvrščenih na farmacevtski seznam zdravil, ki jih deli v dve kategoriji. Zdravila prve kategorije so 

popolnoma brezplačna in vključujejo zdravila, uporabljena v nujnih primerih, zdravila za bolezni z 

visokim tveganjem, kronične bolezni in bolezni, ki onesposabljajo. Za zdravila druge kategorije je 

treba prevzeti del stroškov, ki jih plačate neposredno farmacevtu ob nakupu. Za vsak recept obstaja 

minimalno plačilo. Če vam zdravnik predpiše zdravilo, ki ni na seznamu zdravil, je treba plačati 

polno ceno. Za diagnostične in laboratorijske preglede se plača določena pristojbina. Brezplačno 

bolnišnično oskrbo zagotavljajo bolnišnice in zasebne klinike, ki so del nacionalnega sistema 

zdravstvenega varstva (Servizio Sanitario Nazionale). Za sprejem v bolnišnico je treba, razen v 

nujnih primerih, predložiti pisno napotnico svojega splošnega zdravnika. Sprejem v pogodbene 

zdravstvene ustanove mora prej odobriti vaš lokalni zdravstveni center. Bolnišnično zdravljenje je 

brezplačno. Če želite posebno udobje (svojo sobo, telefon, televizijo), sami krijete dodatne stroške. 

Zajamčene minimalne ravni zdravstvenih storitev so enake povsod v Italiji, vendar pa imajo 

italijanske regije precejšnjo raven avtonomije, zato lahko pride na področju zdravstvenega varstva 

do manjših razlik med regijami pri pogojih in načinih plačevanja medicinskih, farmacevtskih in 

dodatnih storitev. 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: A.O.U.P Paolo Giaccone 

Oddelek: Kardiokirurgija 

Disekcija aorte je redka, a življenje ogrožajoča bolezen, pri kateri pride do razslojitve žilne stene. 

Prizadane lahko kateri koli del aorte, najpogosteje ascendentno aorto. Hitra diagnoza in ustrezno 

zdravljenje sta ključna za preživetje bolnikov, saj je smrtnost nezdravljenih disekcij največja v prvih 

48 urah po nastanku disekcije. Tokrat je šlo za urgentno operacijo pri 76 let stari pacientki F.M., pri 

kateri je bila znana aortna anevrizma premera 5,5 cm. Opravila se je operacija pri kateri se je 

zamenjal ascendentni del aorte ter zaklopka, opravil se je še obvod, saj je bila znana zapora ene 

izmed arterij. Pacientka je bila med operacijo priključena na zunajtelesni krvni obtok, prav tako se 

je znižala temperatura telesa na 19⁰C. Ob koncu operacije je prišlo do težav pri zapiranju prsnega 

koša, saj ga, zaradi preveč tekočine, ni bilo možno zapreti. Operacija se je nato ponovila naslednji 

dan, ko je bilo zapiranje prsnega koša uspešno. Zaradi zastajanja tekočine v telesu in zmanjšanega 

delovanja ledvic, se je pacientko priključilo na hemodializator, ki pa ni bistveno spremenil stanja. 

Pacientka je zaradi zapletov umrla 5. dan po operaciji.  



 
 
 
 

 

Primer je bil zanimiv, saj je bila to nevsakodnevna priložnost, da sem videla operacijo aortne 

disekcije v urgentnem stanju, od česar sem odnesla zelo veliko. 

 


