
 
 
 
 

 

ITALIJA, TORINO – september, 2018 

 

Ime in priimek: Matic Mihevc  

 

1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Zdravstveni sistem v Italiji je precej podoben slovenskemu, a z niansami med posameznimi 

pokrajinami, ki jim je omogočena avtonomija nad upravljanjem s storitvami zdravstvenega varstva 

prebivalcev.  

 

Italijanski zdravstveni sistem črpa sredstva iz prispevkov, s katerimi državno blagajno polnijo podjetja. 

Višina prispevkov sledi progresivni lestvici. Najbolj ogroženiprispevkov za zdravstveno zavarovanje ne 

plačujejo. Za vse druge zaposlene se stopnja za prispevke giblje od 22 do 47 % bruto plače. 

Zdravstvenemu zavarovanju je odmerjena tretjina vseh tako zbranih sredstev. Sredstva se razdeljujejo 

tako v parlamentu kot na vsakoletnem srečanju guvernerjev (19 dežel in dve avtonomni pokrajini) in 

ministrov rimske vlade. Razdelitev deleža financiranja temelji na »Paktu za zdravje« (Patto per la 

salute), ki ga guvernerjem predlaga rimska vlada. Sporazum temelji tudi na prednostnih nalogah 

posamezne regije, ki naj izboljšale vzdržljivost blagajne in organizacijo v regiji. Sicer se dostopnost do 

zdravstva ne razlikuje po regijah in lahko vsak prebivalec regije prosto išče pomoč tudi v drugi regiji, a 

se razlikuje dolžina čakalnih vrst in višina prispevka.  

 

Glede na moje opažanje je regija Piemont med bolj razvitimi. Zdravstvene storitve so sodobne, 

bolnišnice dobro organizirane in boljše opremljene kot v Sloveniji. Bolnišnica Molinette Ospedale je 

bila znotraj obnovljena, zunanjost je bolj izražala podobo slovenskega zdravstva. Organizacijsko sem 

opazil tri veščine, ki bi se mi zdele vredne posnemanja:  

▪ zapis povzetka stanja bolnika, rezultatov diagnostičnih preiskav in nadaljnega plana zdravljenja 

vsak petek ob odhodu domov (»sintesi clinica«),  

▪ ločen zapis terapije od kliničnega stanja bolnika (terapija se zapisuje v računalnik in nato 

natisne na A4 papir, ločen papir za per os in intravenozno terapijo, kar olajša branje in zmanjša 

število napak, listi s terapijo so pri sestrah), 

▪ zapis povzetka podobnega kot sintesi clinica za predstojnika na rednih tedenskih sestankih 

celotnega oddelka (uporabno za nadaljnje sledenje bolnika in predvsem študente, 

pripravnike).  

 



 
 
 
 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Molinette Ospedale Torino  

Oddelek: Interna medicina  

 

PRIMER 1  

 92-letna bolnica je bila sprejeta na oddelek za interno medicino zaradi akutnega pljučnega edema in 

srčnega popuščanja.  

 

Ima znano hipertenzivno-valvularno kardiopatijo (aortna stenoza s kombinirano insuficienco), 

kronično ledvično bolezen 4. stopnje. Leta 2011 prebolela karcinom dojk (mastektomija in hormonska 

terapija), recidiv 2013 (zdravljen z Anastrozolom). Leta 2013 tromboflebitis leve goleni, december 2013 

zlom levega kolka, oktober 2017 zlom pelvisa.  

 

DG: EGDS za opredelitev anemije, ehokardiogram za opredelitev sistolne funkcije srca in stanja 

zaklopk   

TH: diuretična terapija, klopidogrel 

 

PRIMER 2  

77-letna bolnica je bila sprejeta na oddelek za interno medicino zaradi multilobarne pljučnice.  

 

Zdravi se zaradi arterijske hipertenzije, psoriaze (na th z metotreksatom in kortikosteroidi). V avgustu 

2018 je prebolela pljučnico z respiratorno insuficienco tipa 1.  

 

DG: BAL, hemokultura, antibiogram  

TH: cefepim, flukonazol, linezolid  

 

PRIMER 3 

86-letni bolnik je bil sprejet na oddelek za interno medicino zaradi pancitopenije in perifernih edemov.  

 

V letu 2015 je prebolel limfom marginalne cone vranice. Ima sekundarno hepatopatijo s kalkulozo in 

insuficienco jeter, recidive kroničnega pankreatitisa, primarni in sekundarni hiperparatiroidizem.   

 

DG: biopsija kostnega mozga (multilinearna mielodisplazija), doppler žilja zaradi tromboze PICC katetra  



 
 
 
 

 

TH: piperacilin-tazobaktam, LMWH, infuzije eritrocitov, eritropoetin  

 


