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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Sistem zdravstvenega zavarovanja je zasnovan tako, da tisti, ki zaslužijo več tudi plačajo več in tisti, ki 

zaslužijo majn plačajo majn vsi pa so deležni enake zdravstvene obravnave. Vsi zaposleni državljani 

plačajo prispevek za zdravstvo, ki je približno 14% mesečne plače ( 4%plača delavec, 10% delodajalec, 

samostojni podjetniki vseh 14% krijejo sami). Zdravstveno zavarovanje za nezaposlene, otroke, 

upokojence in ženske na porodniškem dopustu krije država.  Ti prispevki so obvezni in se plačajo 

zavarovalnici, ki si jo izbere delavec sam.  

Organizacija zdravstva je dobra; boljša, kot jo imamo v Sloveniji saj si zelo prizadevajo skrajšati 

čakalne vrste in jim to tudi uspeva (pr. MRI kolena čakalna doba max. 1mesec z redno napotnico!!). V 

Martinu se borijo predvsem s starostjo bolnišnice, vendar to s pomočjo evropskih sredstev tudi 

obnavljajo.  

Ni možno biti samoplačnik in tako ''mimovrste'' prehiteti čakalno vrsto v bolnišnicah. Kar pa osebami 

z višjimi plačami in boljšim življenjskim standardom ne odgovarja, saj tudi če bi želeli plačati več, za 

boljšo in hitrejšo obravnavo tega ne morejo storiti. Po pogovoru z osebjem v bolnici, je zdravnik dejal, 

da ga jezi, saj bi si on mogoče želel imeti boljšo npr. srčno zaklopko, stent, kolčno protezo,.. vendar 

na to načeloma ne more vplivati (veze, veze, veze,..). Dobro je, da je zdravstvo enakovredno za vse, 

da ni posebnih obravnav in, da se za boljše/dražje zdravljenje odločajo glede na indikacije,.. tako, da 

vsak dobi to kar potrebuje. Seveda pa to jezi tiste, ki bi si želeli najboljše in imajo za to tudi denar.   

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Univerzitetna bolnišnica v Martinu 

Oddelek: Radiologija 

Intervencijska radiologija- Moški, 40let 

ruptura anevrizme a.carotis internae. Pacient se je onesvestil doma 2.7.2017 in je z reševalnim 

vozilom prispel na oddelek za urgentno medicino. Po opravljenem statusu in CT sliki so ugotovili, da 

gre intracerebralno krvavitev zaradi ropture anevrizme a. carotis interne. Pacienta so urgentno poslali 

na intervencijsko radiologijo, kjer so opravili ''coiling'' anevrizme (zapolnjenje anevrizme) preko 

a.femoralis- uspešno. Indikacija za coiling, pri anevrizmah (nerupturiranih) je če so večje od 5mm.. 

vendar je odvisno od arterije in njene lege v možganih.  



 
 
 
 

 

 Naslednji dan 3.7.2017 so naredili diagnostično radiografsko angiografijo, da so preverili, če 

zapolnjena anevrizma res v redu tesni (kritična cona je predvsem vrat anevrizme). Pacient je bil 

neodziven, saj so ga zaradi krvavitve dali v umetno komo, vendar je na rentgenskih posnetkih vse 

delovalo v redu in ''diht'' (celotna anevrizma ni bila polna, bil je prostor v balonu anevrizme, vendar je 

bil sam vrat dobro zapolnjen in zato ni prišlo do iztekanja kontrasta v okolico!), zato so pacienta 

poslali nazaj na oddelek. Čez nekaj ur je prispel klic iz oddelka, da ima pacient dilatirane in neodzivne 

zenice. ☹ ☹ ☹ ☹  Po konzultaciji so sklepali, da je do tega najverjetneje prišlo zaradi povišanega 

IKT, ki je nastal zaradi krvavitve.  

Nasledni dan, so na istem pacientu naredili UZ abdomna, da izključijo še druge bolezni in preverijo 

zdravstveno stanje organov, saj je bil pacient darovalec.  
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SPLOŠNA NAVODILA:   

Dokument shrani kot pdf obliko in ga poimenuj DRŽAVA, MESTO – zdravstveni sistem in opis 

primera, ime in priimek (npr: NEMČIJA, BERLIN – zdravstveni sistem in opis primera, Jaka Novak).  


