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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Litva je evropska država, ki je leta 2004 postala del Evropske unije (tako kot Slovenija). Že preden sem 

prispela v Litvo, sem vedela, da je njihov zdravstveni sistem podoben kot v Sloveniji.  

Zdravstveno varstvo je v Litvi za vse prebivalce brezplačno. Model, na katerem temelji zagotavljanje 

zdravstvene varnosti v Litvi, je Bismarckov model. To je najstarejši model zdravstvenega zavarovanja 

in ga je leta 1889 ustanovil nemški kancler Otto von Bismarck. Bismarckov model temelji na načelih 

obveznega, z zakonom predpisanega, javnega zavarovanja (obvezno za vse državljane, da se 

zdravstveno zavarujejo). Posebnost modela je ločenost zdravstvene blagajne od državnega 

proračuna. Država ima v tem modelu zgolj nalogo sprejemati zakone in predpise, ki se jih morajo 

držati nosilce zavarovanj in nadzor nad spoštovanjem le-teh. V Litvi imajo na voljo tudi samoplačniške 

storitve. Sem pa od lokalnih študentov izvedela, da je samoplačniških storitev malo.  

Prakso sem opravljala v njihovi glavni bolnišnici, na pediatričnem in na kirurškem oddelku. Kirurški 

oddelek je bil modernejši, z novejšo opremo, medtem, ko je bilo na pediatričnem oddelku eno 

majhno, dotrajano dvigalo, ki je bilo namenjeno tako bolnim otrokom, kot obiskovalcem. 

Opremljenost bolnice slabša, kot v Sloveniji, so mi pa lokalni študentje poudarili, da so njihovi 

zdravniki zelo dobro izobraženi. Veliko jih želi delati v tujini in se zato še toliko bolj trudijo pridobiti 

čim več znanja. Kot zanimivost lahko povem, da so zelo dobri na kardiološkem področju. Ustni viri 

pravijo, da so prvi lastniki bolnice v Vilni bili kardiologi in so zato največ sredstev vlagali v razvoj te 

veje. To se je ohranilo vse do danes, ko bolnišnica v Vilni ostaja v vrhu evropskih kardioloških 

standardov.  

  



 
 
 
 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Vilnius University Hospital Santariškių Clinics 

Oddelek: Pediatrija in pediatrična kirurgija 

Ker sem opravljala prakso na pediatričnem oddelku, sama s pacienti nisem mogla komunicirati. 

Večina pacientov je bilo premajhnih, da bi bili sposobni komunikacije v angleščini, nekateri tudi 

komunikacije na sploh . Zato sem se odločila, da izpostavim dva primera, ki sta se mi zdela zanimiva 

in jih tudi sama do takrat še nisem videla.  

 

Na pediatričnem oddelku sem prvi teden spoznala 9-letnega fanta J. V. ki je prišel v bolnišnico zaradi 

neurejenega KT.  

Pred dvema tednoma je bil operiran po možganski kapi, ki jo je povzročila kardiovaskularna bolezen 

Moyamoya. Vzrok bolezni ni znan. Gre za bolezen, ki običajno prizadene karotidne arterije in 

povzroča zožitev le-teh. Lahko povzroča TIA ali tudi možgansko kap.  

J. V. je bil sedaj sprejet v bolnišnico zaradi neurejenega krvnega tlaka, kar je pri tej bolezni zelo 

pogost pojav. Ima tudi slabšo motoriko v rokah, kar je posledica kapi. J. V. so v bolnišnici izvedli 

Holter 24-urno spremljanje. Po koncu meritev, so videti, da krvni tlak še zmeraj preveč niha. Uvedli so 

mu zdravljenje za stabilnejši krvni tlak, ga obdržali en dan na opazovanju v bolnici, nato so ga 

odpustili domov. 

 

Na pediatričnem oddelku, sem na urologiji spoznala dojenčka, ki je imel moške in ženske spolne 

organe. 11- mesečni J. G. je bil sprejet v bolnišnico, zaradi neotipljivega testisa v mošnji.  

J. G. je imel nepravilno razvite zunanje spolne organe, hipospadijo in nerazvito vulvo. Kromosomske 

preiskave so pokazale, da ima 46XY kromosomov, vendar sem bila poučena, da to ni zmeraj najboljši 

pokazatelj spola. Pri J. G. so predvidevali, da gre za premalo produkcijo testosterona, to je lahko 

zaradi nespuščenosti testisa ali zaradi tega, ker testisa sploh ni. Zato so se odločili, da laparoskopsko 

preverijo ali testis obstaja in ga vrnejo v mošnjo ter s tem omogočijo tvorbo testosterona. Med 

laparoskopsko operacijo smo našli testis ter tudi nerazvito maternico in jajčnik. Ženske spolne organe 

smo odstranili in testis pritrdili v mošnjo. V naslednjih letih bo potrebnih še nekaj operacij zaradi 

rekonstrukcije zunanjih spolnih organov.  


