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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Ruski zdravstveni sistem se nahaja v vedno večji krizi predvsem zaradi slabega oz. nefunkcionalnega 

financiranja.  Zdravstvo je na prvi pogled dostopno vsem brezplačno, a kvaliteta je vprašljiva. 

Statistični podatki iz leta 2014 kažejo, da je število bolnišničnih smrti naraslo za 3.8% kar pomeni 

dodatnih 18000 smrti.   

Pacienti potrebujejo za obisk zdravnika zavarovanje, ki ga za ruske državljane krije vlada, za 

zaposlene ga krije delodajalec, za študente pa univerza. Laboratorijske preiskave za ambulantne 

paciente si pacienti poravnajo sami. Prav tako morajo v celoti kriti ceno zdravil. Veliko je tudi 

privatnih klinik, katerih storitve stanejo enako kot v evropskih ali ameriških klinikah.  

Zdravstvena oskrba je pod evropskim standardom ne le zaradi pomanjkanja financiranja, ampak tudi 

zaradi rigidnega socio-paternalističnega modela. Le tega dobro povzame slogan »Država skrbi za 

zdravje svojih prebivalcev«. Zagotovo mora vsaka država skrbeti za razvoj zdravstvenega sistema, 

vendar na račun tega slogana je odgovornost posameznika do svojega zdravja v Rusiji minimalna.   

Povprečna življenjska doba Rusa rojenega leta 2013 znaša zgolj 63 let za moške in 75 let za žensko v 

primerjavi s Slovenijo , ki za isto leto znaša 77 let za moškega in 83 let za žensko. Prebivalstvo Rusije 

je v upadu. Ocenjujejo, da se vsako leto populacija zmanjša za približno 700000 zaradi slabega 

zdravstvenega sistema, namreč pada plodnost in rodnost populacije ter narašča število smrti otrok v 

starosti do 5 let.  Glavni vzrok smrti so kardiovaskularna obolenja, ki znašajo 52% vseh smrti. 

Alkoholizem in z njim povezana smrtnost je na drugem mestu (samomori, umori, delavke nezgode, 

prometne nesreče in akutna zastrupitev z alkoholom). Od infekcijskih obolenj narašča število okuženih 

z virusom HIV ter še zmeraj je aktualna okužba s tuberkulozo, predvsem zaradi nekritične rabe 

antibiotikov.   

 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica:Samara State Medical University 

Oddelek:Travmatologija in ortopedija 

V času nočnega dežurstva so pripeljali 58 let staro gospo A.V. s sumom na zlom desne goleni. Gospa 

pove, da ji je pred tremi dnevi med plesom na poroki spodrsnilo in je padla. Po padcu jo je noga  tako 



 
 
 
 

 

bolela, da ni mogla več hoditi in so jo znanci odpeljali domov. Ker je bila močneje alkoholizirana ni 

pomislila, da si je nogo zlomila. Naslednji dan jo je noga zelo močno bolela zato je več krat klicala 

rešilni avtomobil, da jo odpelje v bolnišnico, saj živi na sedmem nadstropju in sama ni  bila sposobna 

priti v bolnišnico. Rešilec jo je prišel iskat na drugi dan ponoči in je okoli 23.00 zvečer pripeljal v 

bolnišnico. 

Na pregledu je desna golen videti otečena, z obsežnimi modricami. Gospa noge ni mogla premikati in 

je bila prizadeta od bolečin. Za potrditev diagnoze smo naredili rentgenski posnetek in ugotovili 

spiralen, multifragmentaren zlom desne tibie s pridruženim zlomom fibule v spodnji tretjini.  

Terapevtski plan je obsegal namestitev 5 kg trakcije na desno nogo in operativno terapijo v 

naslednjem tednu.  

Vlek kostnih odlomkov je izgledal tako, da so pacientki s približno 12 podkožnimi vbodi lidokaina 

delno omrtvili spodnjo tretjino goleni in peto. Skozi calcaneus so zvrtali  luknjo in skozi njo napeljali 

žico, ki je služila za namestitev uteži. Gospa ni prejela nikakršne peroralne analgezije. Poseg je bil 

zanjo izjemno boleč. Na četrti dan hospitalizacije so gospo operirali. Kostne fragmente so stabilizirali s 

ploščo in kotno-stabilnimi vijaki. Fibulo so namestili v ustrezen položaj in ji omogočili konzervativno 

celjenje.  


