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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Oddelek za tradicionalno kitajsko medicino sem izbrala, ker gre za posebnost, ki je pri nas ni. Na 

Tajvanu velik del prebivalcev redno obiskuje zdravnika kitajske medicine. V bolnišnici tradicionalna in 

zahodna medicina sodelujeta. Zdravnik tradicionalne medicine denimo priskrbi zelišča, ki bolniku 

omilijo stranske učinke kemoterapije, ki mu jo odredi zdravnik zahodne medicine.  

Iz epidemiološkega vidika je zanimivo omeniti stanja, ki so na Tajvanu neprimerljivo pogostejša kot v 

Sloveniji. Najbolj izstopa kronična okužba s hepatitisom B, katerega nosilec je desetina prebivalcev 

Tajvana. Okužba vodi do ciroze jeter in hepatoceličnega karcinoma jeter. Rakava obolenja so sicer 

najpogostejša skupina zdravstvenih težav, sledijo srčnožilna obolenja (ishemična srčna in možganska 

kap, večinoma zaradi nepravilne, mastne prehrane z veliko svinjine) in obolenja spodnjega dihalnega 

trakta, posebej alergijski rinitis (onesnaženost zraka, kajenje), nespečnost in obolenja mišično-

skeletnega sistema. 

Zdravstvena stanja, ob katerih se bolniki poslužujejo tradicionalne kitajske medicine, so: 

Akupunktura: možganska kap, bolečina v ramenih, bolečina v križu, bolečina v sklepih, menstrualna 

bolečina, neredne menstruacije, nenadna izguba sluha, postherpetična nevralgija, glavobol, pareza, 

priprava pred porodom.  

Zelišča: jetrni karcinom, jetrna ciroza, akutni hepatitis B, stranski učinki kemoterapije (slabost), stranski 

učinki morfija (zaprtje), migrena, nespečnost, depresija, anksioznost, bipolarna motnja, počasna rast 

pri otrocih, revmatična obolenja (sistemski lupus eritematozus, Sjögrenov sindrom), zaprtje, driska, 

tinitus. 

Sistem zdravstvenega varstva je zagotovljen z uvedbo National health insurance – državnega 

zdravstvenega zavarovanja. Ima ga 99% prebivalcevm stane okoli 30€/mesec, vendar je višina odvisna 

od plače. 70% vseh prebivalcev je že izkusilo tradicionalno kitajsko medicino. Redno se pri zdravniku 

tradicionalne kitajske medicine zdravi 30-40% prebivalcev. Od postopkov tradicionalne kitajske 

medicine uporabljajo neprimerno več zelišč v primerjavi z Evropo ali Ameriko, kjer je razmerje 

pomaknjeno v prid akupunkturi.  

Obstajata dve bolnišnici z oddelkom za bolnike, zdravljene s tradicionalno kitajsko medicino, in ena 

privatna klinika. Za izobrazbo zdravnikov tradicionalne kitajske medicine obstajajo 4 fakultete. Študij 

za naziv zdravnika tradicionalne kitajske medicine je možno nadaljevati tudi kot podiplomski program 

po nekem drugem osnovnem šolanju (denimo biologija). Posebnost tajvanskega sistema je, da bolnik 

ne potrebuje napotnice družinskega zdravnika, da pride do specialista. 

Tradicionalna kitajska medicina ima na bolnika celovit, holističen pogled. Stara je tri tisoč let. Zahodna 

medicina je ne priznava povsem, saj ne temelji na znanstvenih dokazih, čeprav je učinkovita. Vendar 

trenutno poteka veliko raziskav na tem področju. Menim, da je vsakemu študentu medicine potrebno 

poznati tudi ostale medicinske prakse, saj le s poznavanjem, razumevanjem in izkušnjami lahko 

presojamo. Sama sem nad njo fascinirana in navdušena. V Evropi nameravam opraviti tečaj 

tradicionalne kitajske medicine in pridobiti certifikat, s katerim bi lahko sama opravljala akupunkturo.  


