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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Portugalski zdravstveni sistem je precej podoben našemu. Imajo precej močno javno zdravstvo, ki pa 

počasi začenja pešati in ima vedno večje težave z vse višjimi stroški zdravljenja. Kar me je najbolj 

presenetilo v naši bolnišnici je bilo veliko število zdravnikov. Pri vsaki operaciji so sodelovali 3 kirurgi, 

1 do 2 inštrumentarki in vsaj 2 anesteziologa, kar je bilo kar veliko presenečenje v primerjavi z 

stanjem v naši bolnišnici. Predvsem pa so vsi dobre volje in se tekom operacije vseskozi pogovarjajo o 

vsakdanjih stvareh. Tudi, ko gre kaj hudo narobe ostanejo mirni in sproščeni. Sterilnost pri 

operativnih posegih je bila sicer bolj izbirna (med eno operacijo je bil ob operacijski mizi tudi 

nahrbtnik). Celoten operativni tim je bil precej mlad. Povprečna staros je bila nekoliko nad 30, kar mi 

je olajšalo postavljanje vprašanj. 

Študij medicine poteka precej podobno kot na naši fakulteti. Po študiju jih čaka zaključni izpit. Na 

podlagi rezultatov tega izpita si potem študenti izberejo specializacijo (najboljši si izberejo najprej). 

Trenutni sistem ni všeč ne zdravnikom in ne študentom, saj dobro teoretično znanje ni edini pogoj za 

dobrega zdravnika. Prav tako je vsako leto razpisanih manj specializacij, kot je študentov, zato 

nekateri po nekaj let čakajo na željeno specializacijo.  

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Santa Marta Lizbona 

Oddelek: Žilna kirurgija 

Izvedena je bila operacija arterio-venske malformacija pri 17 letni bolnici. Šlo je za arteriovenska 

fistula iz arterije lingualis in se je nahajala za mandibulo pod ustnim dnom.  

Arteriovenska fistula je nenormalna, direktna komunikacija med arterijo in veno. Za prirojeno 

bolezen - arteriovenske malformacije - so značilne številne arteriovenske komunikacije, kadar pa gre 

za pridobljeno obliko, je arteriovenska fistula navadno ena sama. Patofiziološko arteriovenska fistula 

pomeni »kratek stik« med arterijskim in venskim sistemom. V spojeni arteriji in veni je tok krvi 

povečan na račun znižanega perifernega upora, saj med arterijo in veno ni uporovnega dela 

mikrocirkulacije. Venski tlak je povišan tako rekoč na raven arterijskega, kar povzroči razširitev 

svetline vene in zadebelitev njene stene. Zaradi visokega venskega tlaka je otežen venski dotok iz 

sosednjih povirij na udu, kjer zastoj povzroča relativno ishemijo kože in podkožja ter razvoj 



 
 
 
 

 

hipostaznih sprememb in ulkusov. Velike arteriovenske fistule, predvsem pa številne arteriovenske 

fistule pri prirojeni bolezni, znatno povečajo minutni srčni iztis. Šlo je za zahteven operativni poseg, ki 

je trajal dobre 4 ure. Operiral je tim žilnih in plastičnih kirurgov. Operativni poseg je bil potreben, 

zaradi nevarnosti krvavitve in zaradi izboljšanja kvalitete življenja, saj je malformacija vplivala na 

obliko obraza bolnice. Hkrati pa se je ob fizični aktivnosti še povečala, zaradi povečanega pretoka krvi 

skozi malformacijo. Pred operativnim posegom so sklerozirali malformacijo z aplikacijo terapevtika v 

arterijo lingualis. Med operativnim posegom so odstranili celotno področje malformacije. Po 

odstranitvi je sledila plastična rekonstrukcija področja.   


