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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA  
 
Zdravstveni sistem v Rusiji temelji na socio-paternalističnem modelu, kar pomeni, da je 
zdravstvo, vsaj na prvi pogled, dostopno vsem. Vsak državljan Rusije ima osnovno 
zavarovanje, ki mu omogoča dostop do ambulantnih storitev, primarnega in 
sekundarnega zdravstva ter zdravstvenih centrov. Zavarovanje za zaposlene krije 
delodajalec, za študente univerza in za ostale prebivalce vlada. Žal pa vlada v 
prejšnjih desetletjih ni veliko vlagala v razvoj zdravstva, zato je nivo zdravstvene 
oskrbe pod evropskih standardom. Veliko storitev in zdravil je izključenih iz 
osnovnega zavarovanja, in so posledično dostopna samo bolj premožnemu 
prebivalstvu. Bolnišnice zaradi finančnih vzrokov ne morejo kupovati osnovnih 
potrebščin in so v zelo slabem stanju. Na stanje v Ruskih bolnišnicah opozarjajo tudi 
statistični podatki iz leta 2014, ki kažejo, da je število bolnišničnih smrti naraslo za 
3.8% kar pomeni dodatnih 18000 smrtih žrtev.  
 
Čeprav se Rusija trudi in uvaja nove reforme, pa je  Ruski zdravstveni sitem vedno 
bolj v krizi.  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. Glavni cilji reform,  pod Putinovo vlado so, dvig plač 
zdravstvenim delavcem, privatizacija zdravstva in izboljšanje zdravstvenih storitev.  
 
 
Najbolj pogost vzrok smrti med Ruskim prebivalstvom so kardiovaskularna obolenja, 
in sicer v primeru 52% vseh smrti. Alkoholizem in z njim povezana smrtnost je na 
drugem mestu (samomori, umori, delavske nezgode, prometne nesreče in akutna 
zastrupitev z alkoholom). Od infekcijskih obolenj narašča število okuženih z virusom 
HIV, še vedno je aktualna tudi okužba s tuberkulozo, predvsem zaradi nekritične rabe 
antibiotikov. 
 
 
 
 

 

 

 

  



2. PRIKAZ PRIMERA   

Bolnišnica:  BSMU (Bashkir State medical university) 

Oddelek: splošna kirurgija  

Zaradi mojega nepoznavanja ruskega jezika ter  na drugi strani zaradi slabega znanja angleščine s 
strani zdravnikov mi je bilo onemogočeno spremljati enega pacienta od sprejema do odpusta iz 
bolnišnice. Večinoma sem dobila samo informacije o operaciji, ki jo bodo izvedli na pacientu. Na 
oddelku splošne kirurgije sem spremljala in asistirala pri več operacijah pooperacijskih hernij, zato 
bom predstavila to kot prikaz primera. 

Pacientka, stara 70 let, je bila sprejeta na oddelek splošne kirurgije zaradi tipne bule, nad brazgotino. 
Po pregledu so se kirurgi odločili za klasično kirurško tehniko z vstavitvijo mrežice. Pacientko so 
operirali pod splošno anestezijo. Najprej so  sterilno umili trebuh in pripravili operacijsko polje. Kirurg 
je z palpacijo določil mesto kjer je z skalpelom naredil incizijo do podkožnega tkiva. S pomočjo 
elektrokavterja je poglobil incizijo do hernijske vrečke. S pomočjo grabljic je dobil boljši pogled na 
hernijsko vrečko. Hernijsko vrečko je z elektrokavterjem odstranil od ostalega podkožnega tkiva in jo 
prerezal (membrano vrečke) v kranialno kavdalni smeri. Nato je z roko preveril če obstajajo 
kakršnekoli adhezije med vrečko in abdominalnimi organi, ter jih odstranil. Vsebino vrečke je potisnil 
nazaj v abdominalno votlino in preveril, da pri tem ni prišlo do kakršnekoli poškodbe ali krvavitve. S 
elektrokavterjem je nato odstranil odvečno tkivo vrečke, zopet z roko preveril za možne adhezije, ter 
izmeril premer defekta. Pri izbiri membrane je upošteval, da  mora biti za 3 do 5 cm večja od roba 
defekta ter, da mora najdaljši rob mrežice vedno ležati v kranialno kavdalni smer. Mrežico je nato 
prišil na abdominalno steno. Ko je preveril, da je mrežica primerno zašita je zašil abdominalno steno.  

Pri operaciji sem pomagala z držanjem grabljic, pri šivanju mrežice na abdominalno steno, ter na 
koncu sem lahko naredila površinske šive. Pacientke po odhodu iz operacijske sobe nisem več videla.  


