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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 
 
Zdravstveni sistem v Španiji velja za enega med najboljšimi na svetu. Španija porabi približno 10% 
svojega BDP za zdravstveno varstvo in se v EU uvršča na 6. mesto glede števila zdravnikov s približno 
štirimi zdravniki na 1.000 ljudi. Do storitev državljani dostopajo enako kot v Sloveniji (z zdravstveno 
kartico). Dostop do brezplačnega javnega zdravstva imajo prebivalci Španije, ki morajo plačati 
prispevke za javno zdravstvo bodisi preko zaposlitve bodisi kot samostojni delavci. Izjeme so otroci, 
upokojenci, nosečnice in prejemniki določenih državnih ugodnosti. Prav tako imajo npr. noseče ženske, 
ki nimajo pravnega prebivališča v Španiji, pravico do brezplačnega javnega zdravstvenega varstva. 

Poleg javnega zdravstvenega zavarovanja obstaja tudi zasebno, ki pa ponuja hitrejši dostop do 
strokovnjakov, možnost izbire strokovnjakov, manjše čakalne dobe za operacije in zdravljenje ter 
namestitev v sodobnejših zdravstvenih ustanovah.  Le tega se poslužuje približno 20% prebivalcev.  

V zadnjih letih se prispevki za zdravstveno varstvo zmanjšujejo, čakalne vrste pa se podaljšujejo. Te so 
dolge približno od 6 do 12 mesecev. Prebivalci pa imajo v zadnjem času predvsem težave tudi z obiski 
pri osebnih zdravnikih, saj morajo na te včasih čakati tudi več kot teden dni.  

Po mojem mnenju je zdravstveni sistem v Španiji zelo dobro urejen. Zdravstveni timi med seboj prav 
tako zelo dobro sodelujejo. Pomembno pa se mi zdi tudi izpostaviti njihov sistem elektronskih kartotek, 
ki odlično funkcionira. 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  
 

Bolnišnica: Hospital Germans Trias i Pujol 
Oddelek: Gastroenterologija 
 

ANAMNEZA 
33-letni bolnik V.S.M. 

VODILNI SIMPTOM: Bolnik je bil v ponedeljek, 13. 8. 2018, sprejet v  bolnišnico zaradi suma na 
abdominalni absces. 

DRUŽINSKA ANAMNEZA: V družini nima nihče vnetne črevesne bolezni, drugih bolezni ne navaja. 

OTROŠKE BOLEZNI: Se ne spomni. 

PRETEKLE BOLEZNI: 

1. McArdlova bolezen: diagnosticirana pri 19 letih v povezavi z rabdomiolizo. 
2. Crohnova bolezen: diagnosticirana aprila 2017, vpletenost ileo-kolona(vpletenost distalnih 

5cm ileuma, fibrozirano ileocekalno valvulo, slepega črevesa in ascendentnega kolona do 
hepatičnega kota)  in perianalnega predela, z neodzivnostjo na Infliximab in Ustekinumab. 
Zaradi slabega odziva na zdravljenje se mu je predlagala operacija, ki jo je zavrnil že 3x. 

3. Perianalni absces: julij 2017 



4. Anemija zaradi pomanjkanja železa: 2017, prejemal oralni nadomestek železa 2 meseca. 

SEDANJA BOLEZEN: Bolnik je bil sprejet v bolnišnico zaradi diareje 6-krat/dan brez patologij, brez 
bruhanja in slabosti. Navajal je prisotnost abdominalne bolečine v desnem hemiabdomnu 
(spazmičnega tipa), ki traja že 2 tedna, prisotna je celi dan, nič je ne omili. Prav tako je imel že 2 tedna 
prisotno povišano telesno temperaturo do 37.7 ⁰C. Bolnik odvaja blato enkrat dnevno, blato je 
primerne konsistence, ni prisotne sluzi ali krvi. Odvajanje vode ni boleče ali pekoče, curek ni prekinjen, 
nikturije ne navaja. Pove, da hrano tolerira, ampak je shujšal. 

ZDRAVILA, ALERGIJE: Jemlje Imurel 50 mg 3x/dan, Spiraxin 200 mg 2x/12h in Acfol 5mg 1x/dan. Alergij 
nima. 

RAZVADE: Ne kadi in ne uživa alkohola.  

SOCIALNA ANAMNEZA: Samski, brez otrok, živi s starši. Dela kot vzdrževalec v podjetju.  

STATUS 
Prizadet, orientiran, pokreten, pogovorljiv, v mirovanju tahipnoičen (frekvenca dihanja= 20/min), 
tahikarden s frekvenco v mirovanju 105/min, neprimerno prehranjen, ITM 17,5 kg/m2, koža in vidne 
sluznice so primerno prekrvljeni, koža topla, suha, afebrilen (36° C), acianotičen, anikteričen, brez 
perifernih edemov, periferne bezgavke niso tipno povečane, RR 107/71 mmHg. 

Glava: Normocefalna, na poklep neboleča, izstopišča možganskih živcev neboleča, očesni reži in zenici 
simetrični, reakcija na svetlobo in akomodacija primerna, bulbomotorika primerna, nos in sluhovoda 
prehodna, ustna sluznica rožnata, ustna kota simetrična, jezik ni obložen, zobovje urejeno, tonzili 
primerni, žrelo mirno. 

Vrat: Simetričen, primerno gibljiv, pulza art. carotis sta simetrična, šuma nad karotidami ni slišati, 
ščitnica ni tipno povečana, vratne vene polsede polnjene do 1/3, CVP = 7 cm H20. 

Prsni koš: Simetričen, respiratorno primerno gibljiv. 

Pljuča: Poklep sonoren obojestransko, dihanje čisto. 

Srce: Prekordialne pulzacije niso vidne, iktus tipen v 5. ICP v MCL, površine 2 cm2, tona primerno 
naglašena, jasnih šumov ni slišati. 

Trebuh: Desni hemiabdomen nad nivojem prsnega koša, mehak, palpatorno občutljiv v predelu 
desnega hemiabdomna, jeter, vranice in drugih patoloških rezistenc ni tipati, peristaltika slišna, ledveni 
poklep neboleč, šumov nad povirjem abdominalne aorte in renalnima arterijami ni slišnih. Rektalni 
pregled brez posebnosti. 

Okončine: Roke simetrične, spodnji okončini prav tako simetrični, pulz arterije femoralis je tipen in 
nima prisotnega šuma, ostali pulzi so simetrični in  tipni na vseh distalnih mestih, test gnetenja 
negativen, prav tako Homanov test. 

Hrbtenica: Primerno oblikovana; gibljivost hrbtenice, Lasegue, Menell in Schoberjev test zaradi hudih 
abdominalnih bolečin niso izvedeni.  

ZAKLJUČEK:  

Opravljen je bil CT abdomna: Vidni znaki hudega akutnega ileokolitisa v povezavi z vnetno črevesno 
boleznijo. Prisotnost dveh abscesov v sprednji steni ascendentnega kolona na ravni jetrnega kota. Ni 
opaziti perforacije črevesja. 


