
 

                       

 

1.Opis zdravstvenega sistema 

Do zdravstvenega varstva so upravičeni:  državljani Latvije  in njihovi otroci;  ne-državljani Latvije in 

njihovi otroci;  državljani držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švice, ki 

prebivajo v Latviji in so zaposleni ali samozaposleni, ter njihovi družinski člani;  tujci, ki imajo 

dovoljenje za stalno prebivanje v Latviji in njihovi otroci;  osebe s statusom begunca in osebe z 

odobrenim nadomestnim statusom in njihovi otroci ; priprte osebe, osebe, ki jim je bila odvzeta 

prostost, in osebe, obsojene na odvzem prostosti in njihovi otroci.  

Zakonci prebivalcev Latvije in ne-državljani Latvije, ki imajo dovoljenje začasnega prebivanja v Latviji 

imajo pravico do brezplačne nege za nosečnice in pomoč pri rojstvu, ki se izplača iz temeljnega 

državnega proračuna. 

Iz nacionalnega sistema se krijejo oskrba pri splošnem zdravniku in napotitve na bolnišnično ali drugo 

specialistično zdravljenje, ki jih odredi splošni zdravnik. Bolniki (razen mlajših od 18 let, nosečnic, 

oseb v stiski in drugih z nekaterimi vrstami bolezni) morajo doplačati obisk splošnega zdravnika ali 

bolnišnice. Znesek doplačila je odvisen od posamezne bolnišnice in vrste zdravljenja. 

Zdravstvene storitve, ki jih krije država so na voljo samo v zdravstvenih ustanovah, ki so z Nacionalno 

zdravstveno službo sklenile sporazum. Tako se mora bolnik, da je deležen zdravstvenih storitev, ki jih 

v celoti krije sistem neposrednega kritja stroškov, pred obiskom zdravnika pozanimati, ali:  je zdravnik 

ali zdravstveni center pogodbeni ponudnik storitev; zagotavljanje potrebne oskrbe krije država. Vsi 

upravičenci do storitev oskrbe, ki jih zagotavlja država, morajo plačati prispevek, ki ga določi država. 

2.Prikaz primera 

Donošen novorojenček, prekomerno slini in ne more požirati ob poskusih hranjenje. Atrezijo smo 

ugotovili z vstavitvijo sonde in RTG slike. Pri novorojenčku je šlo za atrezijo požiralnika z distalno 

traheoezofagealno  fistulo. Zdravljenje je bilo kirurško. 

Atrezija požiralnika predstavlja skupino prirojenih nepravilnosti, za katere je značilen neprehoden 

požiralnik, ki mu je običajno pridružena tudi povezava požiralnika s sapnikom – traheoezofagealna 

fistula. Za opredelitev različnih tipov atrezije požiralnika se najpogosteje uporablja anatomska 

klasifikacija. Znaki atrezije požiralnika pri novorojenčku so prekomerno slinjenje ter zaletavanje, 

kašljanje in bruhanje ob poskusih hranjenja. Prisotna je lahko tudi dihalna stiska. Atrezijo požiralnika 

potrdimo z vstavitvijo nazogastrične sonde, ki se ustavi v proksimalnem slepem žepu požiralnika ali 

pa naredi zanko, kar preverimo na rentgenski sliki prsnega koša. Novorojenčka z atrezijo požiralnika 

po primarni oskrbi in stabilizaciji  premestimo v  kirurški center. Pridružene prirojene nepravilnosti so 

pogoste. Dokončno zdravljenje atrezije požiralnika je kirurško. Pogosti zapleti so motnje celjenja 

anastomoze (dehiscenca, puščanje), ponovna fistula, zožitev anastomoze, gastroezofagealni refluks 

in traheomalacija. 

 



 


