
 
 
 
 

 

Italija, Palermo – avgust 2017 

 

Ime in priimek: Ines Bračič 

 

1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA  

Enako kot pri nas, lahko prebivalci zdravila na recept dobijo samo od zdravnika, vendar pa izbira 

zdravila zavisi od več dejavnikov, tudi od dohodka pacienta in vpliva farmacevtskih korporacij, v katere 

je dotični zdravnik vključen. Kljub temu, pa lahko v nekaterih regijah najbolj revni dobijo vsa zdravila 

brezplačno. Uporaba zdravil pa je, vsaj v primerjavi s Slovenijo, veliko večja. Antibiotiki se predpisujejo 

zelo iracionalno in rezistenca postaja vse večji problem, ki pa še ni v njihovi zavesti.  

Specialistični pregledi in diagnostični testi so omogočeni v javnih bolnišnicah ali v privatnih in kljub 

napotnici osebnega zdravnika, morajo vsi, razen tistih najrevnejših, plačati delež zneska. Čakalne dobe 

za specialistične preglede so v večjih bolnišnicah nekaj mesecev, v manjših pa nekaj tednov, urgentnost 

stanja pa lahko čakalno dobo tudi zmanjša. Lahko pa se bolniki odločijo za zdravljenje v privatnih 

bolnišnicah, vendar morajo v tem primeru plačati polno ceno zdravljenja, izognejo pa se čakalnim 

vrstam.  

Operacije in hospitalizacije v javnih bolnišnicah ali v z njimi povezanih privatnih so popolnoma brez 

doplačila za vse, ne glede na dohodek. Za planirano operacijo se v večjih bolnišnicah lahko čaka tudi do 

nekaj mesecev, še posebej v večjih mestih.  

Italija ima nacionalni sistem preverjanja kakovosti in redno primerja posamezne regije, ki pa kljub 

povezanosti države med sabo precej variirajo. Nekateri se raje zdravijo na severu, ker velja, da je sever 

države naprednejši in nudi kvalitetnejšo oskrbo.   

Urgentni centri imajo poleg svojih redno zaposlenih tudi ogromno število prostovoljcev, ki v okviru 

Rdečega križa prevažajo bolnike z reševalnimi vozili in nudijo prvo pomoč v nekaterih situacijah. 

Urgentna oskrba je uradno brez plačila, vendar pa mora vsak plačati vsaj 20-40 EUR, še posebej, če 

prihod na urgenco ni bil dobro utemeljen.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

UVOD 

Delo sem opravila na oddelku splošne interne medicine v bolnišnici ARNAS Civico v Palermu, 

Italija, kjer sem podrobneje obravnavala pacientko, sprejeto na oddelek zaradi simptomatske 

anemije. Njen primer predstavljam v nadaljevanju.  

 

ANAMNEZA 

G. S.,  rojena 19. 4. 1930, je bila 6.8.2017 sprejeta na oddelek zaradi simptomatske anemije ob 

poslabšanju stabilne angine pektoris. 

Družinska anamneza: oče je umrl pri 77ih zaradi astme, mama pri 64ih zaradi gangrene ob 

sladkorni bolezni tipa 2, ob tem je imela arterijsko hipertenzijo. Sestra je umrla pri 64ih zaradi 

razpoka žile v želodcu. Imela je tudi močno sladkorno bolezen. Druga sestra je preživela srčni 

infarkt, ima blago sladkorno bolezen. Otrok nima.  

Otroške bolezni: navaja ošpice, zanika mumps, rdečke, vodene koze, oslovski kašelj, pljučnico.  

Dosedanje bolezni: zadnjih 35 let se zdravi zaradi arterijske hipertenzije, ob postavitvi diagnoze 

je krvni tlak znašal 155/80 mmHg. Zadnjih 17 let se zdravi zaradi povišanega holesterola. Od 

leta 1999 se zdravi z nitroglicerinskim pršilom po potrebi zaradi stabilne angine pektoris. Istega 

leta je imela poseg na karotidni arteriji. Leta 1998 je ob delu popolnoma izgubila moč v levi 

roki, vendar so težave po počitku izginile, bila pa je sprejeta na nevrološki oddelek. Pred 5 leti 

je imela zlom levega zapestja, ko ji je spodrsnilo. Pred 7 leti je padla na desno nogo in si zlomila 

golen.  

Sedanja bolezen: zadnjih 14 dni čuti stiskajočo bolečino v zgornjem delu prsnega koša, ki se 

praviloma pojavi ob naporu, v mirovanju pa izgine. Pomaga ji nitroglicerinsko pršilo, ki ga 

uporablja redko. Po VAS lestvici bolečino oceni z 8/10. Bolečina se širi v levo ramo. Čuti 

stiskajoče bolečine v mišicah obeh nog in rok, ki so hujše ponoči. Lažje spi na desnem boku. 

Za bolečine krivi hrbtenico, s katero ima težave že 30-40 let. Pove, da se ji je telesna višina v 

zadnjih dveh letih znižala, saj ne doseže več kuhinjskih elementov, ki jih je nekoč. Občuti 

splošno oslabelost, zato ne more opravljati splošnih hišnih opravil. Opaža, da se ji hitro pojavijo 

podplutbe, ki zelo dolgo vztrajajo. Za to krivi antikoagulantno zdravilo, ki ga jemlje že 3 leta. 

V zadnjih 3 letih je nenamerno shujšala za 17 kg. Apetit je normalen. Vročine si ni namerila. 

Ponoči se ne poti. Je bolj utrujena. Spi dobro. Ne kašlja. Ob naporu težje diha, še posebej ob 

dvigovanju težjih predmetov. Hoje v prvo nadstropje ne zmore brez več krajših počitkov po 

vsakih 2 stopnicah. Piskanje v prsih zanika. Ne občuti razbijanja ali preskakovanja srca. Je brez 

bolečin v trebuhu. Zanika slabost in bruhanje. Zaprta je že od nekdaj, na blato hodi na 3 dni. 

Blato je normalne konsistence in barve. Kri na blatu zanika. Na vodo hodi do 10-krat na dan, 

ko odvaja manjše količine urina v normalnem curku. Ponoči vodo odvaja 3-4 krat, ko odvaja 

večje količine urina. Kri v urinu zanika. Zadnji dve leti ima težave z zadrževanjem urina, zato 

hodi k urologu. Zadnje 3 tedne opaža hladne roke in noge, roke ji občasno tudi pobledijo. Noge 

ima otečene že zjutraj, kar se poslabša do večera. Na desnem kolenu že od svojega 20. leta 

opaža izrastek, ki je ne boli, povzroča pa otekanje desne noge pod kolenom. Pove, da ima 

podoben izrastek tudi v desnem kolku. V zadnjih 2 tednih ji oteka še leva noga, otekline segajo 

do dimelj. Ob vstajanju občasno občuti vrtoglavico, izgubo zavesti zanika. Težav z ravnotežjem 

nima. Vidi in sliši dobro. Občasno se ji trese leva roka. Bolečine v sklepih zanika, prav tako ji 

ne otekajo. 



 
 
 
 

 

Socialna anamneza: 32 let je opravljala poklic trgovke, živi v hiši v predmestju Palerma, skrbi 

za dementnega moža. Stik z živalmi zanika. Alkohola ne pije. Ne kadi in nikoli ni kadila. Popije 

eno kavo na dan. Dieto z manj maščobami je zaradi oslabelosti opustila.  

Alergije zanika. 

STATUS 

Bolnica pokretna, neprizadeta, orientirana, turgor kože na prsnem košu dober, afebrilna, 

normalno prehranjena (60 kg, 168 cm, ITM 21), bezgavke netipne, prisoten vtisljiv pretibialni 

edem, kardiocirkulatorno kompenzirana, acianotična, anikterična, RR 145/50, pulz 70 

utripov/min, sat. 100%.  

Glava: normocefalna, izstopišča možganskih živcev neboleča, poklep na mastoid neboleč, 

pritisk na tragus in povlek antitragusa neboleč, zenici enako veliki in normalno odzivni na 

direktno in indirektno osvetlitev, oči somerno oblikovani, osi pogleda paralelni, vidno polje 

brez izpadov. Veznice blede. Ustna sluznica rožnata, vlažna, jezik neobložen, uvula centralno 

ležeča, arkusa somerna, tonzile nepovečane, zobovje sanirano. Znakov centralne in periferne 

cianoze ne vidim.  Temporalna arterija tipna, neboleča. Nos prehoden, brez izcedka.  

Vrat: gibljiv v vse smeri, mehak, ščitnica netipna, vratne vene so prazne, CVP ocenim na 5 cm 

H2O, pulz a. carotis somerno normalno tipen in polnjen, brez šuma, sapnik centralno ležeč.  

Prsni koš: simetričen, primerne oblike, respiratorno pomičen (2 cm), palpatorno neboleč. Ne 

uporablja pomožnih dihalnih mišic.  

Pljuča: bazi ležita v nivoju 10. torakalnega vretenca, desno 1 cm višje. Pomičnost baz je 

primerna. Poklep sonoren, brez zamolknin. Avskultatorno brez patoloških sprememb. 

Frekvenca dihanja je 14 vdihov/minuto. Pektoralni fremitus simetričen, normalen. 

Srce: iktusa ne tipam niti na levem boku. Prekordialnih pulzacij ne opazim. Srčna akcija 

aritmična, tona primerno poudarjena, šumov ni slišati.  

Trebuh: v nivoju prsnega koša, brez kožnih sprememb, simetričen, palpatorno neboleč, mehak, 

organov in rezistenc ne tipam, peristaltika slišna, ledveni poklep neboleč. Ne slišim šumov nad 

aorto in nad ledvičnima arterijama.  

Rektalni pregled: perianalna regija brez posebnosti. Vidni zunanji hemoroidi. Rjavo blato, 

hematest pozitiven.  

Okončine: pod desnim kolenom vidne hiperpigmentacije kože, ta se lušči. Na desnem kolenu 

vidna in tipna trda rezistenca v velikosti 2,5x2 cm, nepremakljiva, z manjšo brazgotino v 

centru. Halux valgus na obeh stopalih. Ekstenzija v desnem kolenu neizvedljiva, noga je v 

kontrakciji. Leva noga normalno gibljiva. Na desni roki sta otečena 2. metatarzofalangealni 

sklep in na 3. prstu proksimalni interfalangealni. Na levi roki vidno deformiran distalni del 2. 

prsta. Periferni pulzi simetrično tipni, kapilarni povratek normalen. Sklepi in mišice 

palpatorno neboleči. Nohti normalni. Radialni pulz tipen, someren in normalno polnjen, 

tremorja rok ne opazim. Palmarne brazde blede.                                                  

Anamneza in klinični status opravljena 7.8.2017, 8.30. 

Glavna težava pacientke je stabilna angina pektoris, katere simptome pa je do zdaj doživljala 

redkeje, zdaj pa je zaradi ovire pri vsakdanjih opravilih zaradi prsne bolečine, prišla v 



 
 
 
 

 

bolnišnico. Na Pronto Socorso (prva pomoč-urgenca) je povedala, da bolečino občuti ob 

vsakem fizičnem naporu, pomaga ji nitrogliceirnsko pršilo. Zadnji mesec so ji tudi izraziteje 

otekale noge. Težje je dihala, bila omotična, izgubo zavesti pa zanika. Laboratorijski izvidi so 

pokazali sledeče:  

5.8..2017, 21.34 

Preiskava Rezultat Referenčna vrednost Enota 

Levkociti 4,89 4,00 - 10.00 109/L 

Eritrociti 2,24 4,20 - 6,30 1012/L 

Hemoglobin 64 120 - 180 g/L 

Hematokrit 0,20 0,37 - 0,54 / 

MCV 87,9 81- 94 fL 

MCH 28,6 26 – 32 pg 

MCHC 325 310 – 350 g/L 

Trombociti 247 140 – 340 109/L 

 

Vidimo da gre za hudo simptomatsko anemijo ob ishemični bolezni srca. Bolnici so predlagali 

hospitalizacijo, ta pa jo s podpisom zavrne. Nazaj se je vrnila naslednji dan, 6.8.2017, 22.10, 

ko so jo sprejeli v bolnišnico.  

DIAGNOZA 

Po sprejemu so bolnici posneli EKG (slika 1), ki prikazuje: 

- ne-sinusni ritem, aritmičnost, atrijsko fibrilacijo z normokardnim odgovorom prekatov 

s frekvenco 75 utripov/min in normalno dolžino intervalov  

- normalno srčno os 

- znake hipertrofije levega prekata (Sokolowov indeks znaša V1+V5 42mm) 

- denivelacije ST spojnice v II, III in aVF, V5-6 (ishemija lateralne, spodnje in sprednje 

stene) 

 

Slika 1: EKG bolnice, posnet po sprejemu. 

Pacientki so odvzeli kri za krvne preiskave, krvno skupino, navzkrižni test in rezervirali 2 dozi 

KE. Naročili so jo tudi na ultrazvok trebuha, da bi izključili očitno krvavitev v trebuhu. Bolnica 

 



 
 
 
 

 

je ambulantno v preteklem letu že opravila gastroskopijo in koloskopijo, ki nista pokazali 

posebnosti.  

Izvid abdominalnega ultrazvoka:  

Jetra so normalne velikost in oblike, homogena, brez znakov za vključke.  

Žolčnika se ne da vizualizirati. 

Žolčevodi so razširjeni, v portalnem predelu žolčevod izmerim v lumnom 8 mm, znotraj njega 

evidentnih kamnov ne vidim.  

Trebušna slinavka je blago neravna, blago hoperehogena, duktus pankreatikus ni razširjen, 

brez druge patologije.  

Obe ledvici grobo brez posebnosti; leva ledvica in vranica se slabo prikažeta. 

V trebuhu ni videti ascitesa.  

 

Laboratorijski rezultati ob sprejemu: 

Preiskava Rezultat Referenčna vrednost Enota 

Levkociti 5,70 4,00 - 10.00 109/L 

Eritrociti 2,25 4,20 - 6,30 1012/L 

Hemoglobin 64 120 - 180 g/L 

Hematokrit 0,20 0,37 - 0,54 / 

MCV 88,9 81- 94 fL 

MCH 28,4 26 – 32 pg 

MCHC 320 310 – 350 g/L 

Trombociti 280 140 – 340 109/L 

Glukoza 6,5 3,6 – 6,1 mmol/L 

Urea (sečnina) 16,9 2,8 – 7,5 mmol/L 

Kreatinin – E 97 44 – 97 µmol/L 

Ocena GF 52 80 – 120 mL/min/1,73m2 

CRP < 3 < 5 mg/L 

Natrij 138 135 – 145 mmol/L 

Kalij 4,11 3,8 – 5,5 mmol/L 

Klorid 102 97 – 110 mmol/L 

Troponin <0,02 <0,02 µg/L 

Železo (Fe) 3,0 10,7 – 28,6 µmol/L 

Feritin 12 10-120 µg/L 

 

Zaradi nizkega železa, so tega nadomeščali i.v., prejela je 3x300 E koncentriranih eritrocitov, 

zadnji odmerek po kontroli hemoglobina. Laboratorijski izvid kasneje je pokazal dober odziv 

na terapijo: 

 

 

 

HEMATOLOŠKE PREISKAVE 



 
 
 
 

 

Hemogram 

Preiskava Rezultat Referenčna vrednost Enota 

Levkociti 5,94 4,00 - 10.00 109/L 

Eritrociti 3,02 4,20 - 6,30 1012/L 

Hemoglobin 86 120 - 180 g/L 

Hematokrit 0,28 0,37 - 0,54 / 

MCV 91,1 81- 94 fL 

MCH 28,5 26 – 32 pg 

MCHC 313 310 – 350 g/L 

Trombociti 270 140 – 340 109/L 

Retikulociti 2,3 0,2 – 2,0 % 

Retikulociti 70,7 21 – 94 109/L 

Retikulociti-Hb ekvival. 25,4 28 - 35 pg 

 

Diferencialna krvna slika 

Preiskava Rezultat Referenčna vrednost Enota 

Nevtrofilni granulociti 4,39 1,60 – 7,50 109/L 

Limfociti 0,78 0,80 – 5,00 109/L 

Monociti 0,60 0,10 – 1,00 109/L 

Eozinofilni granulociti 0,12 0,10 – 0,60 109/L 

Bazofilni granulociti 0,05 0,00 – 0,20 109/L 

Nezreli granulociti 0,02 < 0,03 109/L 

Nevtrofilni granulociti 74,0 40,0 – 75,0 % 

Limfociti 13,1 20,0 – 50,0 % 

Monociti 10,1 2,0 – 10,0 % 

Eozinofilni granulociti 2,0 1,0 – 6,0 % 

Bazofilni granulociti 0,8 0,0 – 2,0 % 

Nezreli granulociti 0,3 < 0,5 % 

 

BIOKEMIJSKE PREISKAVE 

Preiskava Rezultat Referenčna vrednost Enota 

Glukoza 5,2 3,6 – 6,1 mmol/L 

Urea (sečnina) 11,2 2,8 – 7,5 mmol/L 

Kreatinin – E 78 44 – 97 µmol/L 

Ocena GF 591 80 – 120 mL/min/1,73m2 

Urat (sečna kislina) 277 150 – 420 µmol/L 

CRP < 3 < 5 mg/L 

Bilirubin celokupni 4 < 17 µmol/L 

Bilirubin direktni 2 < 5 µmol/L 

AST (GOT) 0,26 < 0,52 µkat/L 

ALT (GPT) 0,34 < 0,56 µkat/L 

                                                           
1 V skladu z nižanjem GF v okviru staranja.  



 
 
 
 

 

GamaGT 0,45 < 0,63 µkat/L 

Alkalna fospataza 1,13 0,65 – 1,95 µkat/L 

CHE 143 117 – 317 µkat/L 

Alfa- amilaza 1,2 < 1,67 µkat/L 

Lipaza 5,7 < 6,55 µkat/L 

Natrij 145 135 – 145 mmol/L 

Kalij 4,55 3,8 – 5,5 mmol/L 

Klorid 107 97 – 110 mmol/L 

Kalcij 2,16 2,1 – 2,6 µkat/L 

LDH 3,09 < 4,12 µkat/L 

CK 1,58 < 2,41 mmol/L 

Holesterol 4,60 4 – 5,7 mmol/L 

Trigliceridi 0,9 0,6 – 1,7 mmol/L 

HDL – holesterol 1,79 0,9 – 1,67 mmol/L 

LDL – holesterol 2,2 < 4,9 mmol/L 

Železo (Fe) 56,12 10,7 – 28,6 µmol/L 

 

PROTEINSKE PREISKAVE 

Preiskava Rezultat Referenčna vrednost Enota 

Proteini 60 65 - 80 g/L 

 

ELEKTROFOREZA PROTEINOV 

Frakcije Rezultat v % Referenčna vrednost v % g/L 

Albumin 65,5 55,8 – 66,1 33,9 

Alfa 1 5,0 2,9 – 4,9 3,0 

Alfa 2 10,3 7,1 – 11,8 6,2 

Beta 1 7,7 4,7 – 7,2 4,6 

Beta 2 5,8 3,2 – 6,5 3,5 

Gama 14,7 11,1 – 18,8 8,8 

 

 

Slika 2: Izris frakcij elektroforeze proteinov. 

                                                           
2 Po transfuziji. 



 
 
 
 

 

Frakcija alfa 1 je povečana zaradi višje vrednosti lipoproteina HDL, beta 1 frakcija pa morda 

zaradi višjega  transferina, ki je tipično povišan v pomanjkanju železa in anemiji.  

PREISKAVE URINA 

Preiskava Rezultat Referenčna vrednost Enota 

Relativna gostota 1,016 1,005 – 1,040 1 

pH 6,5 4,5 – 8,0 1 

Nitriti Negativno 0 poE 

Proteini 0 0 poE 

Glukoza 0 0 poE 

Metilketoni 0 0 poE 

Urobilinogen < 17 <17 EE 

Bilirubin 0 0 poE 

Eritrociti 5 < 10 106/L 

Levkociti 28 < 15 106/L 

Bakterije 28 < 100 106/L 

 

ZDRAVLJENE 

Ob sprejemu so poleg poslabšanja stabilne angine pektoris v hematoloških preiskavah opazili 

normocitno anemijo. Biokemijske preiskave so pokazale normalne vrednosti dušičnih retentov, 

elektrolitov in maščob v krvi. Troponin je bil negativen. Bolnica je na oddelku prejela 3 x 300 

E koncentriranih eritrocitov, zadnji odmerek po kontroli hemoglobina, ko je njegova vrednost 

ustrezno narastla. Nadomeščali so tudi železo, i.v. Ker je hematest bolnice pozitiven, ker so 

izključili očitno krvavitev iz prebavil in ker je sama opazila poslabšanje stanja odkar je na 

novem antikoagulantnem zdravilu, ki je znan povzročitelj krvavitev, lahko sklepamo na okultno 

krvavitev v prebavilih in zato so modificirali terapijo tako, da so  zdravilo zamenjali z 

ekvivalentom in spremljali odziv z rednimi kontrolami stanja. Glede na stabilno ishemično 

kardiomiopatijo in stanjem po steniranju ACI pred več leti so ukinili tudi Aspirin, da bi dodatno 

zmanjšali možnost krvavitve. Po korekciji anemije so jo v izboljšanem stanju odpustili v 

domačo oskrbo. V času hospitalizacije bolečin v prsnem košu ni imela, bila je 

kardiocirkulatorno kompenzirana, sicer brez težav in ob odpustu neprizadeta. Priporočajo se ji 

občasne kontrole hemoglobina pri izbranem zdravniku. 

 


