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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Zdravstveni sistem se deli na javni in zasebni sektor. Večino dela opravijo javne bolnišnice in 

zdravstveni domovi, zasebni sektor pa je na voljo predvsem premožnejšim slojem. Nacionalno 

zdravstveno zavarovanje krije večino zdravstvene oskrbe, v lekarni pa je za zdravilo na recept vselej 

potrebno plačati četrtino vrednosti zdravila. Zanimivo je tudi dejstvo, da morajo študenti medicine po 

končanem študijo eno leto opravljati delo splošnega zdravnika na oddaljenih in zapostavljenih 

področjih hribovitega zaledja Grčije, kjer so pri zdravljenju tamkajšnjega prebivalstva prepuščeni 

samemu sebi. Kot posledica tega, je razlika med kvaliteto zdravstvene oskrbe v obalnih mestih in na 

podeželju zelo velika. To je tudi eden izmed razlogov zaradi česar živi večina grške populacije v velikih 

mestih ob obali (Atene, Thessaloniki, Patras,…). 

 

Vsakdanjik v bolnišnici je kaotičen in pušča predvsem na področju točnosti veliko prostora za 

izboljšanje. Higienske razmere niso na najvišjem nivoju z izjemo zasebnih bolnišnic. Zdravniki se 

pritožujejo nad pomanjkanjem sredstev za nakup nove medicinske opreme in pomanjkanjem 

usposobljenega kadra, saj veliko grških študentov svojo prihodnost išče v razvitejšem delu Evrope. 

Glede na težke delovne okoliščine pa me preseneča veliko znanje in srčnost zdravnikov, ki kljub zelo 

nizki plači nadaljujejo svoje poslanstvo v Grčiji. Zanimivo je, da se jih je velika večina vsaj delno 

izobraževala v tujin (npr. ZDA), a so se kljub temu odločili vrniti v domovino. Kot zanimivost je še treba 

omeniti, da jemanje venske krvi, vstavljanje katetra,… (vsak poseg v človeško telo) opravljajo 

zdravniki in ne medicinske sestre. 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Hippokrateio General Hospital of Athens 

Oddelek: Splošna kirurgija 

 

65 letni gospod je prišel v bolnico zaradi 2 dni trajajoče bolečine v trebuhu, bruhanja in zaprtja. V 

anamnezi sedanjih in prejšnjih bolezni ni resnih bolezni. Otroška in družinska anamneza sta brez 

posebnosti. V preteklosti še ni bil hospitaliziran. Zdravil ne jemlje. Ne kadi in ne pije alkohola. 



 
 
 
 

 

V kliničnem statusu opažam dehidriranost. Temperatura znaša 37 °C, frekvenca srca je 100 

utripov/min in tlak znaša 120/70 mmHg. Trebuh je nad nivojem prsnega koša in napet. Palpatorno ne 

čutim rezistenc ali povečanih jeter. Pri rektalnem pregledu opažam odsotnost blata.  

V laboratoriju je znašal hemoglobin 140 g/l, število levkocitov je bilo 12000 na kubični milimeter, urea 

je znašala 44 mmol/l, jetrni testi so bili v mejah normale. 

Rentgensko slikanje je pokazalo nivo zraka in tekočine v tankem črevesju. Uvedena je bila 

nazogastrična sonda, skozi katero je pritekla žolčna tekočina v količini 2 L. Ultrazvok je pokazal 

povečane vijuge tankega črevesja ter skleroatrofični žolčnik z žolčnimi kamni. CT abdomna je pokazal 

razširjene vijuge tankega črevesja sekundarno zaradi laminirane kalcificirane mase v spodnjem 

ileumu. Postavljena je bila diagnoza mehaničnega ileusa zaradi žolčnih kamnov.  

Žolčni kamen je bil kirurško odstranjen s tehniko longitudinalne enterotomije, ki je bila nato zaprta 

transverzalno. V okolici žolčnika je bila vnetna reakcija, zaradi česar je bila načrtovana ponovna 

operacija in sicer holecistektomija.  

 

 

 

  


