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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Zdravstveni sistem v Litvi je 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 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, vendar se teh poslužujejo manj 

kot drugod. V zadnjih letih se javne zdravstvene ustanove razvijajo in modernizirajo, verjetno tudi po 

zaslugi evropskega financiranja, tako je na primer klinika v kateri sem sam opravljal prakso tako po 

izgledu in po opremi mnogo nad našim standardom v Sloveniji, na drugi strani pa lahko najdeš oddelke, 

ki dajejo vtis da so še iz vojnih časov (kot prav tako nekateri pri nas). Problem pa še vedno, kot seveda 

povsod, predstavljajo plače zaposlenih. Te so močno pod našim povprečjem, medtem ko stroški 

življenja niso temu sorazmerni, zato veliko zdravnikov ali odhaja v tujino ali opravljajo še več privatnih 

in vikend dejavnosti. 

 

  



 
 
 
 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: LSMU Kauno Klinikos 

Oddelek: Travmatologija 

39-letni bolnik A. Č. 

V obravnavanem primeru gre za bolnika, ki je bil na travmatološki oddelek sprejet zaradi nezgode z 

motornim vozilom v prostem času. Med vožnjo po gozdu s štirikolesnikom je izgubil nadzor nad vozilom, 

padel iz le tega ter se poškodoval. Ob pregledu je imel bolnik predvsem po zgornjih in spodnjih 

okončinah površinske poškodbe in odrgnine, tožil pa je predvsem za hudo bolečino v predelu levega 

kolena in gležnja.  

RTG slikanje je pokazalo zlom distalnega okrajka fibulae z jasnim robom ter odlom fragmenta velikosti 

približno 2x2 cm v lateralnem predelu platoja tibiae. Poškodb skeleta glave ali drugih okončin na 

posnetkih ni bilo videti. Glede na klinične in radiološke najdbe je bila indicirana operativna fiksacija v 

predelu gležnja ter diagnostični artroskopski poseg na kolenu. 

Artroskopija kolena je pokazala odlomljen del v predelu platoja tibiae, kot že predhodno na RTG 

posnetku, ker pa ni bilo prizadetosti drugih kolenskih struktur (križne vezi, meniskusa), je kirurg le 

artroskopsko odstranil odlomljen delec, saj je bil le ta premajhen in pretanek, da bi bila smiselna 

fiskacija. Sledila je osteosinteza prelomljenega predela gležnja, ki je bila izvedena s pomočjo ploščice in 

vijakov. Zaradi čiste lomne linije fiksacija ni bila težavna, saj sta oba dela kosti popolnoma nalegala 

eden na drugega. 

Operacija je potekala brez zapletov, pacient bo po nekaj dneh odpuščen iz bolnišnice ter naročen na 

kontrolo, kasneje pa sledi še fizioterapija. Kirurg po posegu pričakuje popolno okrevanje in popolno 

ohranitev funkcije prizadete okončine. 


