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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Zdravstveni sistem v Jordaniji je razdeljen na dva glavna sektorja – javni in zasebni. V obeh sektorjih 

najdemo bolnišnice, klinike, ki opravljajo primarno zdravstveno oskrbo, in lekarne. Večino (okoli dve 

tretjini) predstavlja javni sektor. Poleg omenjenih sektorjev zdravstveno oskrbo nudijo še organizacije 

kot so Združeni Narodi in neprofitne organizacije. Primarna raven zdravstva v Jordaniji omogoča 

prebivalcem dostop do hitre medicinske oskrbe, cepljenja, oskrbe mater in otroke ter vodenje 

kroničnih bolezni. Primarna raven je dostopna tako v mestih kot v ruralnih predelih države. Za razliko 

od Slovenije, v Jordaniji za dostop zdravstvene oskrbe na sekundarni ravni bolniki ne potrebujejo 

napotitve izbranega zdravnika. Tako se lahko vsak posameznik naroči pri specialistu glede ter o 

potrebi napotitve presodi sam. 70% Jordancev in 55% celotne populacije v državi je zavarovanih. Od 

njih jih ima približno večina zavarovanje v javnem sektorju, približno 20% pa jih je zavarovanih preko 

drugih virov – zasebni sektor, OZN… Otroci mlajši od 6 let in strešji od 60 let avtomatično prejmejo 

zavarovanje v javnem zdravstvenem sektorju. Dostop do zdravil nudijo številne lekarne. Za razliko od 

Evrope so številne učinkovine, kot so antibiotiki, oralni kontraceptivi itd., na voljo pred recepta proti 

plačilu. Trenutno velik zdravstveni problem predstavljajo begunci, ki so nastanjeni v begunskih 

taboriščih na severu države.   

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Jordan University Hospital 

Oddelek: Endokrinologija  

32-letna moški je bil pregledan na kliniki za endokrinologijo v sklopu kontrole 18 mesecev po 

postavitvi diagnoze prolaktinoma.  

Pacient je bil na kliniki prvič pregleden pred 18 meseci zaradi glavobola, zamegljenega vida in 

dvojnega vida. V anamnezi pove, da je v zadnjem letu pridobil 10kg. Pacient je povedal, da je poročen, 

otrok nima, opažal je zmanjšan libido. Pri kliničnem pregledu je bila vidna blaga ginekomastija. 

Laboratorijske preiskave so pokazale povišane vrednosti prolaktina (>200 ng/mL). Nadaljnje preiskave 

so pokazale centralni hipogonadizem, sekundarni hipotiroidizem, adrenalno insuficienco in normalen 

nivo IGF-1.  Preiskava vidnega polja je razkrila levo temporalno hemianopio. Magnetna resonanca 

hipofize je pokazala veliko maso velikosti 5.3 × 4.8 × 2.2 cm, ki se je raztezala supraselarno in v desno 



 
 
 
 

 

kranialno kotanjo. Uvedeno je bilo zdravljenje s kabergolinom (agonist dopamina) 1mg dvakrat na 

teden, levotiroksinom 0,1mg dnevo in prednizolonom 7,5mg. Po enem mesecu od uvedbe zdravljenja 

se je obseg vidnega polja izboljšal. Po treh mesecih zdravljenja je prolaktin  še vedno znašal 

>200ng/mL.  Zaradi še vedno znižanega libida so izmerili vrednosti testosterona, ki je bil zninžan 

(1.32ng/mL). Uvedli so terapijo s testosteronom – 250mg IM na 3 tedne, dozo kabergolina so povišali 

na 3mg na teden.  Po enem letu zdravljenja se je prolaktin znižal na 165ng/mL.  Ob tem so izvedli 

ACTH stimulacijski test, ki je bil normalen, zato so ukinili prednizolon.  

Ob tem obisku bolnik prihaja na kontrolo 18 mesecev po postavitvi diagnoze. Klinični pregled je brez 

posebnosti. Rezultati pregleda vidnega polja so normalni, nivo prolaktina je padel na 70.8ng/mL. 

Magnetna resonanca je pokazala zmanjšanje tumorja na 2.0 × 2.3 × 1.4 cm. Pri pacientu pa še vedno 

najdemo centralni hipogonadizem in sekundarni hipotiroidizem.  

  


