
Prikaz primera pacienta in opis zdravstvenega 
sistema Rusije 
 

Opis primera pacienta 
50-letna pacientka A.A. je dne 14.8. obiskala urgenco First Pavlov Saint-Petersburg Medical State 
University zaradi količne bolečine v epigastriju in pod desnim rebrnih lokom. Pojavila sta se tudi 
povišana telesna temperatura in bruhanje. Bolečina se je poslabšala po jedi, nevzdržna in stalna pa je 
postala ponoči. Lečeči zdravnik je ugotovil palpatorno bolečnost na predelu žolčnika in pozitiven 
Murphyjev test. Opravljen je bil UZ abdomna, kjer je bil ugotovljen kalkulozni holecistitis, kamen se je 
zataknil v vratu žolčnika. Laboratorijske preiskave so pokazale zvišanje alkalne fosfataze, gama glutamil 
transferaze in zvišanje direktnega bilirubina. Terapija je bila prve tri dni sestavljena iz spazmolitikov, 
posta in analgetikov. Po štirih dneh je bila opravljena laparoskopska holecistektomija na oddelku 
splošne kirurgije. Laparoskopska kirurgija je minimalno invazivna, je kirurška tehnika, ki se nanaša na 
posege v trebušni votlini. Pri laparoskopski holecistektomiji se najprej trebušna votlina napihne z CO2, 
nato pa se vstavi sistem leč povezanih z videokamero. Laparoskopski inštrumenti se vstavijo preko 
troakarjev. Komplikacije operacije so lahko krvavitev in biliarni peritonitis skozi Luschkov kanal, ki je 
akcesorni žolčevod, ki je velik 1-3 mm. Pomembna je medoperativna koagulacija dela jeter, kjer se jih 
je žolčevod dotikal.  

 

Opis zdravstvenega sistema 
Ruski zdravstveni sistem na žalost prejema veliko kritik iz strani ruskih državljanov, zdravstvenega 
kadra, študentov medicine in tujcev. Sistem je precej centraliziran, veliko boljša zdravstvena oskrba je 
v večjih mestih kot sta Moskva in Saint Petersburg kot pa na periferiji. Ker je Rusija zelo velika država s 
področji, kjer je gostota poseljenosti zelo nizka, na žalost veliko ljudi nima dostopa do primerne 
zdravstvene oskrbe. Zdravila so v večjih mestih dobro dostopna, našli smo veliko lekarn, ki delajo 24 ur 
na dan. 

Iz mojih izkušenj dela v bolnici je zdravstveni sistem slabo dostopen tujcem predvsem zaradi tega, ker 
dosti zdravnikov ne govori angleško. Svojo prakso sem opravljala na oddelku splošne kirurgije v First 
Pavlov Saint-Petersburg Medical University skupaj s štirimi drugimi študenti. Praksa je bila sestavljena 
iz veliko čakanja, veliko opazovanja in nič samostojnega dela, zelo podobno zgodbo pa so nam povedali 
tudi tamkajšnji ruski študenti. Higiena v kirurških dvoranah ni na posebno visokem nivoju, v bolnišnici 
niso imeli posebne sobe za filter. Prav tako smo cel mesec uporabljali ene in iste »scrubse,« za vstop v 
operacijsko dvorano pa smo si nataknili kape, maske za obraz in zaščito za čevlje. Res pa je tudi, da je 
bil tamkajšnji operacijski blok majhen in sestavljen le iz štirih manjših dvoran. Bolnišnica je bila tudi 
precej stara. 


