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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Španija ima enega izmed boljših zdravstvenih sistemov na svetu. Imajo okoli 4 zdravnike na 1000 

pacientov. Vsi prebivalci imajo dostop do brezplačnega javnega zdravstva, obstaja pa tudi zasebno, ki 

kot drugod ponuja hitrejšo medicinsko obravnavo. Prav tako so od leta 2015 dalje do brezplačnega 

državnega zdravstvenega varstva upravičeni tudi ilegalni imigranti in tujci. Zdravstveni sistem v 

Španiji se financira s prispevki iz »sklada za socialno varnost«- Tesorería General de la Seguridad 

Social (TGSS). Vsakdo, ki dela v Španiji prejme številko socialnega zavarovanja in plačuje mesečni 

prispevek-davek na dohodek, ki se samodejno odšteje od njihovih plač, prav tako pa morajo določen 

odstotek za vsakega delavca plačevati tudi delodajalci. Okrog 70% sredstev pride iz javnega sektorja. 

Torej sistem podoben našemu v Sloveniji. Zdravila se v 40%-60% (odvisno od plače pacienta) cene 

krijejo iz tega sklada, ostalo plača pacient sam, so pa zastonj za upokojence. 

Za družinskega zdravnika in pediatra pacient ne potrebuje napotnice in is ga lahko izbere sam, za vse 

ostale specialiste pa je potrebna napotnica osebnega zdravnika.  

 Zobozdravstvena dejavnost ne sodi v sistem javne oskrbe in si jo morajo posamezniki plačevati sami, 

razen če imajo sklenjeno zasebno zavarovanje. Je pa zobozdravstvo v Španiji relativno poceni 

kakovost oskrbe na visoki ravni. 

Sistem je res skoraj identičen našemu, zato ne bi preveč na dolgo opisovala vsega, mi je bilo pa 

zanimivo dejstvo o zobozdravstveni dejavnosti. Pohvaliti moram tudi njihov sistem elektronskih 

kartotek, ki se mi zdi res dober in odlično funkcionira. Ga pa uporabljajo že dlje časa (okrog 15 let), 

tako da upam, da se jim počasi približamo. 

Kot zanimivost bi mogoče omenila še to, da so ljudje v Španiji kar nekaj let starejši, ko imajo prvega 

otroka kot pa pri nas. In pa upokojenci so v zelo dobri telesni pripravljenosti (veliko jih teče) in živijo 

dlje in bolj kakovostno. 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: HUAV- Hospital Universitari Arnau de Vilanova 

Oddelek: Pediatrija 



 
 
 
 

 

Pacientka S.G.X., stara 5 let prihaja v ambulanto zaradi povišane temperature in slabega počutja, 

danes zjutraj pa je začela tožiti za bolečinami v desnem ušesu. Temperaturo ima povišano dva dni, od 

37,2 do 38,4, par dni prej je bila že prehlajena. 

Zavest polna, sodelovanje slabo, pacientka jokava. Prehranjenost primerna. Obraz bp, vrat mehak in 

primerno gibljiv. 

Žrelo pordelo, v ušesih obojestransko nekaj cerumna, desno boleč pritisk na tragus, lokalne bezgavke 

bp, sinusi so palpatorno neboleči. 

Dihanje je čisto, s frekvenco 22/min. Pacientka je febrilna (37,6), acianotična, anikterična, 

kardiocirkulatorno kompenzirana. Koža je čista, brez izpuščaja, primernega turgorja.  

Vidne sluznice rožnate, nebnice nepovečane, jezik neobložen. 

Srčna akcija redna, toni normalno slišni, šumi niso slišni. 

Abdomen palpatorno mehak in neboleč. 

Mama pove, da nima znanih alergij, v preteklosti je prebolela angino in virusne infekcije.  

Diagnoza: Negnojno vnetje srednjega ušesa 

Terapija: Hiconcol sirup 250mg/5ml, 4 ml na 8 ur 

Calpol sirup 240mg/5ml, ¾ žličke po potrebi (na 4-6 ur). 

Mami naročimo naj pacientka počiva, pije veliko tekočin, naj se izogiba prepihu in mrzlemu zraku 

(klima), antibiotik mora pojesti do konca, za zniževanje temparature pa naj jemlje Calpol sirup po 

potrebi. Če se stanje poslabša ali po 3 dneh ne izboljša naj pride ponovno na pregled.  


