
 
 
 
 

 

Grčija, Thessaloniki – avgust 2017 

 

Ime in priimek: Jernej Šadl 

 

1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Zdravstveni sistem v Grčiji, natančneje v mestu Thessaloniki, kjer sem opravljal enomesečno IFMSA 

izmenjavo, je urejen podobno kot v naši državi. Večje bolnišnice so razdeljene na zasebne in javne. 

Sam sem opravljal prakso v javni bolnišnici, zato bolje poznam razmere v le-tej. Zasebne bolnišnice so 

na splošno bolje urejene z nekoliko boljšo medicinsko opremo, v primerjavi z javnimi. Delovanje obeh 

vrst bolnišnic je podobno kot v Sloveniji. V mestu Thessaloniki, ki je milijonsko mesto, imajo dve večji 

privatni in dve večji javni bolnišnici, ena od teh je tudi univerzitetna. V Grčiji posamezen zdravnik ne 

more delat hkrati v javni in zasebni bolnišnici, razen če ima naziv profesorja na medicinski fakulteti. V 

nasprotnem primeru lahko dela le bodisi v javni ali zasebni bolnišnici. Glede na mojo izkušnjo v javni 

bolnišnici v Grčiji menim, da so javne bolnišnice v Sloveniji nekoliko bolj na nivoju in urejene v 

primerjavi s tamkajšnjimi. Kljub temu pa ni bistvenih razlik. Tudi kar se tiče odnosov med bolniki in 

zdravstvenim osebjem ter med študenti in zdravstvenim osebjem. Sam sem opravljal prakso na 

oddelku za kardio-torakalno kirurgijo. Tam je namreč ta kirurški oddelek združen, za razliko od 

ureditve pri nas, kjer sta ti dve specialnosti, torej torakalni in kardiokirurški oddelek, ločena eden od 

drugega. Kar pomeni, da tam torakalni in kardiokirurški bolniki ležijo na istem oddelku, operacijski 

dvorani obeh specialnosti sta združeni, zdravniki pa imajo naziv kardio-torakalni kirurg.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Datum: 15. 8. 2017 

Ime in priimek pacienta: J. A. M. Z. 

Spol: M 

Starost: 46 

 

Trenutna težava: poliartralgije in kožne spremembe 

Družinska anamneza: brez posebnosti 

Otroške bolezni: se ne spomni 

Prejšnje bolezni: 

GMSI v letu 2013, obravnavan na Hematologiji, zdaj brez posebnosti. 

Obravnavan na Kardiologiji zaradi sinkop. 

Povišan ALT, jetrna steatoza (UZ abdomna 2015).  

Resekcija polipov debelega črevesja.  

Akutni perikarditis leta 2000 in 2012 

Sedanje bolezeni:  

Peyronijeva bolezen 

Depresivnost in anksioznost (s trenutnim izboljšanjem) 

Zdravila: alopurinol 100 mg 1x/dan, NSAID 

Alergije: brez znanih alergij na zdravila 

Razvade: zanika uživanje toksičnih substanc 

Socialna anamneza: Živi s partnerko, nima otrok. Dela kot pomočnik v firmi. Ukvarjal se je s športom 

in tekel  2-8 km 5 krat na teden do začetka težav. Ima mačko in hrani golobe. 

 

Pacient opaža artralgije od približno leta 2011 predvsem v rokah in stopalih, ki se ne popravijo z 

analgetiki. Prisotna močna rigidnost sklepov. Progresivna deformacija 4. in 5. prsta obeh rok (v 

fleksiji). Ima težave s premikanjem zaradi sklepne rigidnosti in bolečine v obeh stopalih (ne more več 

teči). Nima Raynauda. Od leta 2012 je dobil zelo močan pruritus po celem telesu, zaradi česa je imel 

težave s spanjem in mu niso pomagali antihistaminiki. Ob pregledu ni ugotovljena mastocitoza, prav 

tako so alergijski testi bili normalni. Opravljena je bila kožna biopsija in je bila ugotovljena 

dermatofibroza. Po drugi strani pa ima že 2-3 leta hiperpigmentacijo spodnjih okončin, ki se je 

točkasto širi od stopal navzgor. Odvaja mehko in mastno blato, brez mikrobioloških posebnostih. 



 
 
 
 

 

Nima aft. Nima suhe sluznice. Ni občutljiv na sončno svetlobo. Nima dispneje. Apetit in težina sta 

ohranjena.  

 

T 36.5 oC, RR 128/76, Fr 75 utripov/min, Sat02 95 % 

Splošno se dobro počuti. Sluznice normalno prekrvljene, ni prisotnih adenopatij. 

Avskult: ritem normalen, brez slišnih šumov.  

Abd: mehak, brez bolečine ob palpaciji, peristaltika normalna. 

Nevro: superiorne funkcije, kranialni živci normalni. Govor brez disartrij in disfazij. Kampimetrija 

normalna. Ravnoteža normalna. Hipoestezija na dorzalni strani stopal. Hoffman pozitiven na levi 

strani. Babinski negativen. Romberg negativen. Hoja je spastična (ne dela plantarne fleksije ob hoji), 

ni povečanega mišičnega tonusa.  

 


