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Ime in priimek: Urška Vrbinc 

1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

 

Zdravstveni sistem v Grčiji je sestavljen iz univerzalnega zdravstvenega 

sistema, ki je zagotovljen preko nacionalnega zdravstvenega zavarovanja in 

privatnega sektorja. Deli se na primarni nivo, ki vključuje ruralne 

zdravstvene centre, »outpatient« oddelke v javnih bolnišnicah ter tudi 

privatne prakse (ambulante, diagnostični centri, laboratoriji), ki imajo 

pogodbo z nacionalnim zdravstvenim sistemom. Sekundarni in terciarni nivo 

je zagotovljen preko javnih bolnišnic in privatnih klinik. Nacionalno 

zdravstveno zavarovanje krije posvete pri družinskem zdravniku in 

specialistu, zdravljenje v bolnišnici, osnovne zobozdravstvene storitve in pa 

4/5 stroškov transporta. Grške bolnice se delijo na splošne (vključujejo več 

oddelkov) in specializirane (ponavadi so specializirane za eno področje). 

Kakovost zdravstvene oskrbe se med večjimi mesti in otoki precej razlikuje. 

 

Čeprav je grški zdravstveni sistem veljal za enega izmed boljših, žal po ekonomski krizi Grčije temu ni 

več tako. Javne bolnišnice so v primerjavi s slovenskimi slabše opremljene, tudi higiena ni vedno taka 

kot bi morala biti. Bolnice so prenatrpane, zdravniki so zelo zaposleni, čakalne dobe so dolge. Zgodilo 

se je že, da je zmanjkalo osnovnih materialov kot so rokavice, igle, gaze… Zaradi neugodnih delovnih 

pogojev se vedno več zdravnikov odloča za zasebno prakso ali pa odhajajo na delo v države kot so 

Nemčija, Velika Britanija in Švedska. Privatni sektor ponuja boljšo zdravstveno oskrbo, saj je manj 

prizadet zaradi ekonomske krize, a je v večini samoplačniški in ni v sklopu nacionalnega 

zdravstvenega zavarovanja. Tudi v pogovoru s študenti medicine sem ugotovila, da jih večina želi oditi 

v druge evropske države. V spomin se mi je vtisnili pogovor s pacientko, ki je dejala da bolnice res niso 

najbolje opremljene, a da je oskrba vseeno na vrhunskem nivoju po zaslugi zdravnikov, ki svoj poklic 

opravljajo s srcem.  

 

Še nekaj dejstev o grškem zdravstvu: 

 zdravila na recept je potrebno plačati in sicer 25% vrednosti (upokojenci 10%) 



 
 
 
 

 

 Grčija ima v primerjavi z EU zelo visoko število kadilcev (okoli 40% populacije naj bi bilo 

dnevnih kadilcev). Presenetilo me je, da je bilo kajenje v zdravniški sobi običajno.  

 število zdravnikov na 1000 prebivalcev je 6,3, kar je nadpovprečjem. Le 5% zdravnikov je 

družinskih zdravnikov 

 število zdravnikov je dvakrat večje kot število medicinskih sester (zanimivo se mi je zdelo, da 

so zdravniki odvzemali vensko in arterijsko kri in vstavljali urinske katetre)  

 
 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: General hospital of Athens Hippokratio 

Oddelek: Interna medicina 

 

Za prikaz primera sem si izbrala 48-letno učiteljico angleščine, saj se mi je primer zdel zanimiv in ker 

nam komunikacija ni predstavljala težave.  

Pacientki so postavili diagnozo idiopatske trombotične trombocitopenične purpure. Gre za redko 

bolezen, katere vzrok je motnja v metabolizmu metaloproteinaze ADAMTS13 in se lahko kaže z 

raznoliko klinično sliko. Prvi simptom pri pacientki je bila bolečina v trebuhu (»kot bi imela kamen v 

želodcu«), ki je bila konstantna in neodvisna od hrane. Navajala je tudi splošno utrujenost in rahlo 

povišano telesno temperaturo. Dan kasneje je na nogi opazila prvo modrico in se ni spomnila, da bi se 

kam udarila. V naslednjih dneh se je pojavilo še več modric, zato je šla k splošnemu zdravniku, ki jo je 

poslal na laboratorijske preiskave. Naslednji dan je imela nevrološke simptome (nezmožnost 

artikulacije, zmedenost, povešen ustni kot), zato so jo nemudoma sprejeli v bolnišnico. Opravili so CT, 

krvna slika pa je pokazala hudo trombocitopenijo, anemijo in prisotnost shizocitov v razmazu krvi. 

Ledvično delovanje ni bilo poslabšano. Takoj so začeli zdravljenje s plazmaferezo, sprva na 12 ur nato 

na 24 ur, dodatno so ji uvedli tudi metilprednizolon. Pacientka je bila sicer do sedaj zdrava, zato je 

težko sprejela svojo bolezen.  


