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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Zdravstveni sistem v Makedoniji je podobno organiziran kot v Sloveniji. Vsi državljani imajo pravico do 

zdravstvenega zavarovanja in brezplačne obravnave v bolnici. Ker pa so tudi tu čakalne dobe zelo dolge, 

pacienti z več denarja obiskujejo privatne klinike, ki jih je v Skopju ogromno. Prav tako veliko zdravnikov 

zapušča javni sektor in se zaposluje v privatnem ali pa dela tam v popoldanskem času, saj so tam delovni 

pogoji veliko boljši. V bolnicah imajo ogromno papirologije, kljub temu, da imajo univerzalni bolnišnični 

program. Vso slikovno diagnostiko in laboratorijske izvide še vedno tiskajo. Trenutno pa se celo 

nagibajo k tem, da bi povsem ukinili skupni bolnišnični program, zaradi večjega varovanja osebnih 

podatkov. Pred ambulantami vedno kaos, saj ne izvajajo triaže pacientov. Pacienti pa kar samo 

vstopajo v ambulanto in večina jih pride na vrsto preko poznanstev z zdravnikom -  'Balkan style'. 

Pacienti s sabo prinesejo papirnate knjižice, kamor se vsakič znova zabeleži obisk pri zdravniku, 

rentgenske slike ali ultrazvočne posnetke ter laboratorijske izvide. Delo v ambulanti večinoma poteka 

tako, da zdravnik narekuje, specializant pa tipka. Pri operacijah specializanti začnejo (pokrivanje 

operacijskega polja) in zaključijo (šivanje podkožja in kože) operacijo ter po koncu napišejo poročilo, 

tako da glavni kirurg opravlja le ključno delo med operacijo.   

Specializanti v Makedoniji niso plačani, nasprotno; sami morajo celo plačati specializacijo, kljub tem pa 

imajo obvezna nočna dežurstva in vse kar spada k specializaciji. Plača družinskega zdravnika je okrog 

500 €, plača specialista pa okrog 1000 €. 

 

 

2. PRIKAZ PRIMERA 

Bolnišnica: Mother Teresa University Clinic Skopje 

Oddelek: Abdominalna kirurgija 

 

Na oddelek je bil zaradi perforacije duodenuma, po izvedbi ERCP na oddelku za gastroenterologijo, 

sprejet 62 letni moški. V statusu je imel napet meteorističen trebuh, difuzno bolečino po trebuhu in 

prisoten mišični defans. Očesne veznice so bile ikterične zaradi holedoholitiaze. Prisoten je bil tudi 

podkožni emfizem na vratu, ki je segal vse do lic. Nastal je zaradi zraka iz črevesja, ki je tja prišel 



 

 

najverjetneje preko retroperitonealnega prostora. To je zelo nevarno, zaradi možnosti razvoja 

mediastinitisa. Pacient je bil rahlo zmeden, a stabilen, zato so ga takoj po pregledu in izvedeni slikovni 

diagnostiki odpeljali v operacijsko dvorano. Na operaciji so pacientu odstranili kamen, ki se je nahajal 

v bližini papillae Vateri, nato pa so zašili perforacijo, ki se je nahajala na sprednji steni zgornjega dela 

descendentnega duodenuma. Po zašitju so naredili holecistektomijo in vstavili žolčni drenažni kateter, 

za razbremenitev črevesja, ter 3 drene v trebušno votlino, zaradi peritonitisa. Na koncu so trebušno 

votlino sprali in zaprli. Po operaciji je pacient dobil preventivne doze antibiotikov za preprečevanje 

ponovnega peritonitisa ali pojava mediastinitisa. Dva dni po operaciji je bil pacient stabilen, brez 

znakov peritonitisa, emfizem na vratu je izginil, le zlatinca je bila še vedno prisotna, saj se izboljša šele 

po nekaj tednih po odstranitvi vzroka.  

 
 
  


