
 
 
 
 

 

BOLGARIJA, PLEVEN – avgust 2018  

 

Ime in priimek: Urška Koštomaj 

 

1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Bolgarija ima javno zdravstvo, vendar je na voljo tudi ogromno privatnih klinik, ki za zelo visoke cene 

ponujajo različne zdravstvene storitve. Zaradi tega javno zdravstvo nekoliko šepa. Zdravniki prve 4h 

dneva (8.00-12.00) delajo v javnih zavodih, vsi ki pa so si pridobili specializacijo, pa lahko v 

popoldanskih urah tj. od 12.00 naprej, delajo v zasebnih ambulantah. Organizacija javnega zdravstva 

je precej podobna našemu- bolniki imajo osnovno zavarovanje, ki pokriva osnovne storitve ter 

dodatno zavarovanje, ki pa vključuje različen obseg storitev, glede na plačano dodatno zavarovanje.  

Glede na videno se mi zdi njihova organizacija nekoliko bolj kaotična kot pri nas, zdravniki imajo 

bistveno bolj proste roke. Glavni javnozdravstveni problemi so podobni našim, vendar so še večji, saj 

je javno zdravje tam zelo podcenjeno. V ospredju so predvsem kardiovaskularne bolezni, rakaste 

bolezni in poškodbe.  Skrbi za preprečevanje bolezni posvečajo manj pozornosti kot mi, čeprav imajo 

določene programe, ki jih izvajajo predvsem študentje in mladi zdravniki, kjer prebivalstvu, ki ne živi v 

izobilju omogočajo nekatere preventivne ukrepe, kot je npr. merjenje krvnega tlaka, merjenje krvnih 

vrednosti sladkorja, holesterola itd. Večinoma so bolniki v javnih ustanovah obravnavani pozno, v 

bolnišnicah je oprema stara, preiskave in naprave, ki jih uporabljajo niso konkurenčne našim, zato v 

splošnem menim, da so razmere tam bistveno slabše kot v Sloveniji.  

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: UMBAL Georgi Stranski Pleven 

Oddelek: Nevrologija 

54-letni gospod T.S., pripeljan 6.8.2018 na nevrološki oddelek UMBAL Georgi Stranski s sumom na 

nevrološko okvaro po epileptičnem statusu. Opravljen je bil osnovni pregled in naročene ustrezne 

preiskave. Našli so ga svojci, ko je nezavesten ležal v svojem stanovanju.  

 

Epiletpični status je izvedeno heteroanamnestično trajal celo prejšnjo noč. Podatkov o družinski in 

pretekli anamnezi ni bilo. Gospod naj bi živel sam, brez svojcev. Ni bil zaposlen. Ni bilo podatkov o 

kakršnikoli drugi terapiji ali o znanih alergijah.  Pred sprejemom je bil opravljen CT. 

 



 
 
 
 

 

Ob pregledu je bil vidno prizadet, ugotovimo hemiplegijo desnostransko in deviacijo glave v levo 

stran. Oči je imel odprte, zenice so bile simetrične in ustrezno široke, ustrezna akomodacija ob direktni 

in indirektni osvetlitvi. časovno in prostorsko dezorientiran, suspektno afazičen (ni bilo nobenga 

verbalnega odgovora). Opazni so bili repetativni tonično-klonični napadi.  

Glava je bila normocefalna, brez vidnih in tipnih poškodb ali brazgotin.  

Ostalih MZ nismo mogli natančneje oceniti.  

Ob preiskavi udov ugotvimo spontane gibe rok. Ni se odzval na ukaze. Mišični tonus je bil 

desnostransko poudarjen tako na rokah kot na nogah. Mišične moči ni bilo mogoče ustrezno oceniti. 

Poudarjeni refleksi na rokah in nogah desno. Babinski refleks pozitiven na desni strani. GKS 9-10.  

Dihanje nad pljuči čisto, saturacija je bila 92%, zato je dobil kisik. Temperature ni imel povišane.   

Prejel je 4 x 5 mg diazepama in 19,5 mg midazolama v 6,5 urni infuziji. Po prejemu terapije se je 

stanje postopoma izboljšalo, tudi z izboljšanjem hemipareze – desno roko in nogo lahko zadrži v zrak, 

prisoten pa je sindrom neglekt.  

 

 

  


