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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Zdravstveni sistem na Švedskem je v veliki meri financiran z davki, kar omogoča ljudem enakopravno 

dostopnost do zdravstva. Posameznik plača stroške zdravstvene obravnave sam do določenega 

zneska, vse kar presega ta znesek participacije se pokrije iz davkoplačevalskega denarja. 

Dostopnost do zdravstvenih storitev in oskrba sta dobri.  

Razlika, ki sem jo opazila v primerjavi s Slovenijo je, da v bolnišnici izrazito težijo k čim krajši 

hospitalizaciji bolnikov in bolj v smer rehabilitacije na domu in v skupnosti. Čakalne dobe so krajše, 

kar pomeni, da je za specialistični pregled maksimalna čakalna doba devetdeset dni za prvi klinični 

pregled in prav toliko časa za naknadne obravnave.  

Pogovarjala sem se tudi s tamkajšnjimi zdravniki o njihovem zadovoljstvu na delu. Dobila sem vtis, da 

jim je način dela všeč in so v večjem delu zadovoljni s svojim urnikom in plačilom (povprečna plača 

zdravnika je približno pet tisoč evrov in delovnik traja osem ur). Kot komentar, kaj bi radi izboljšali so 

bili predlogi o skrajšanju delavnika na šest ur in manj dela z zdravniško dokumentacijo.  

Zanimivo mi je tudi bilo, da pri njih študij na medicinski fakulteti traja pet let in pol. Po tem sledi 

osemnajst mesečna obvezna praksa (t.i. internship). Sistem ocenjevanja je prav tako drugačen kot v 

Sloveniji, saj izpite opravijo z »opravil« in »ne opravil«.  

Enomesečna izmenjava na Švedskem v pediatrični bolnišnici Astrid Lindgrens, Stockholm je bila 

izjemna izkušnja. Menim, da sta si sicer zdravstvena sistema v Sloveniji in na Švedskem podobna, 

vendar bi vseeno vsakemu študentu toplo priporočala, da se prijavi na izmenjavo in spozna »švedski 

način dela« v bolnišnici.  

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna, Stockholm 

Oddelek: Otroška kirurgija (Barnkirurgi) 

Tri letni fantek z Mb. Hirschprung 



 
 
 
 

 

Fantek, star 3 leta prihaja na predoperativni pregled zaradi suma na Mb. Hirschprung (kongenitalni 

aganglionarni megakolon).   

Starši navajajo, da ima njihov sin kronične težave z zaprtjem. Povedo tudi, da je bilo ob rojstvu 

odvajanje mekonija nekoliko zapoznelo. Do sedaj je ob zaprtju blato odvajal s pomočjo laksativa 

Movicol (prašek za perioralno raztopino) in klistriranjem.  

Zaradi blažje simptomatike deček ni bil prepoznan kot bolnik s Hirschprungovo boleznijo že ob rojstvu 

in je bil vse do svojega tretjega leta zdravljen in voden s strani osebnega pediatra. Otrok razen 

nepojasnjene kronične obstipacije nima drugih pridruženih bolezni, alergij ali razvad.  

Prihaja iz dobro situirane, urejene družine. Oče in mati skrbno skrbita zanj in njegovo mlajšo sestrico. 

Otrok je dvojezičen (nemščina, švedščina). Njegov razvoj je primeren starosti. V družini nimajo 

kroničnih bolezni. 

Fantkovo splošno stanje je dobro. Abdomen je bil na dan sprejema distendiran, rezistence niso bile 

tipne. Na podlagi suma Hirschprungove bolezni se planira operativni poseg. 

Pred operacijo so opravili radiološko preiskavo in biopsijo debelega črevesja. Obe preiskavi sta potrdili  

sum na Morbus Hirschprung na področju rektosigmoidalnega prehoda. Pred posegom so kirurgi 

seznanili starše o poteku operacije in morebitni bolezni. Naročili so predoperativne laboratorijske 

krvne teste. Otrok je tudi prejel antibiotično profilakso. Kirurgi so se odločili, da opravijo 

laparoskopsko operacijo po postopku »pull-through« (Slika 1). S pomočjo perioperativnega sprotnega 

histološkega preverjanja meje agangliotičnega črevesja s tehniko kriosekcije so določili mejo z 

zdravim delom črevesja (s prisotnimi gangliji). Med operacijo so dokončno potrdili diagnozo Mb. 

Hirschprung.  

Slika 1: Pull-through operacija (postopek po Swenson-u) 

A: ekstramuralna rektalna disekcija.  

B in C: everzija agangliomskega segmenta in rektuma. D: pull-through 

normalnega (z funkcionalnimi gangliji) debelega črevesja.  

E: kolorektalna anastomoza.  

F: Kočni rezultat postopka. 
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