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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

V Makedoniji je zdravstvo podobno organizirano kot v Sloveniji, vsak ima pravico do zdravstvenega 

zavarovanja in zastonj obravnave v bolnici. Vendar pa imajo ogromno privatnih klinik, kamor pacienti 

z več denarja hodijo, da se izognejo čakalnim dobam. Veliko zdravnikov tudi zapušča javni sektor in se 

zaposluje v privatnem, saj so delovni pogoji tam veliko boljši. Imajo zanimivo spletno stran 

mojtermin.mk, kjer se lahko pacienti kar sami naročijo k želenem zdravniku. V bolnicah imajo 

ogromno papirologije, kljub temu, da imajo univerzalni bolnišnični program. Še vedno tiskajo vso 

slikovno diagnostiko in vse laboratorijske izvide. Trenutno pa se celo nagibajo k tem, da bi povsem 

ukinili skupni bolnišnični program, zaradi večjega varovanja osebnih podatkov. Načeloma je pred 

ambulantami vedno kaos, saj ne izvajajo triaže pacientov, pacienti pa kar samo vstopajo v 

ambulanto. Pacienti s sabo prinesejo papirnate knjižice (večinoma zelo raztrgane), kamor se vsakič 

znova zabeleži obisk pri zdravniku.  

Delo v bolnici večinoma poteka tako, da zdravnik narekuje, specializant pa tipka. 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 €.  

Zdelo se mi je zanimivo, da je tam edina napotna diagnoza, s katero lahko pediater napoti otroka na 

fizioterapijo cerebralna paraliza. Tako smo tudi otroke z mišičnimi distrofijami in Friedreichovo 

ataksijo napotili pod diagnozo cerebralna paraliza.  

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Mother Teresa Hospital Skopje 

Oddelek: Otroška nevrologija 

Na oddelek smo sprejeli 5 mesecev staro deklico, zaradi ne-vročinskih epileptičnih krčev. Primer je 

zanimiv, ker njena družina načeloma živi v Avstriji in so bili v Makedoniji le na obisku. Deklica je imela 

pred tem že 1 epileptični napad v Avstriji in so imeli s seboj nevrološki izvid iz Avstrije. Na oddelku 

nihče ne razume nemško, zato se je profesor obrnil name, ker sem iz Slovenije in večina Slovencev 

razume nemško. Mogla sem prevesti EEG izvid in izvid UZ CNS, kar je precej težko, če nisi ravno dober 



 
 
 
 

 

v nemščini in v poznavanju EEG-ja in UZ CNS. Na koncu sem nekako uspela razbrati vse izvide in deklici 

smo določili terapijo in ponovili teste EEG in UZ.  

Ob sprejemu je bilo v statusu pri deklici vse bp, nato pa je približno po pol ure dobila nov epileptični 

napad. Ker sem se ravno igrala z njo, sem ga tudi prva opazila. Začelo se je s kloničnim gibanjem 

jezika, nato pa je napad prešel v tonično-klonični generaliziran napad. Sestre so ji dale i.v. diazepam. 

Naslednji dan po sprejemu je imela povišano telesno temperaturo, zato smo jo na oddelku zadržali 

več dni, ker se EEG preiskava dela le brez povišane temperature. Po enem tednu smo lahko opravili 

vse potrebne preiskave in deklico opremili s potrebno terapijo za pot domov v Avstrijo.  

 

 


