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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Zdravstveni sistem je sestavljen iz privatnih in javnih zdravstvenih institucij. Večina prebivalstva 
plačuje osnovno zdravstveno zavarovanje, ki pokrije skoraj polovico stroškov zdravljenja v primeru 
bolezni. Manj stroškov se pokrije v primeru kroničnih in resnih bolezni.  

Kvaliteta bolnic po državi močno variira. Najboljše bolnice z mednarodnim osebjem so v Pekingu, 
Šanghaju in Guangzhou. Slednje so veliko dražje kot druge bolnišnice.  

V Changshi, v mestu, kjer sem jaz bila na izmenjavi, so tri bolnišnice. Urejenost bolnišnic se razlikuje 
glede na količino denarja, ki ga bolnišnica premore. Prav tako se razlikujejo med seboj oddelki 
posamezne bolnišnice, na podlagi tega, koliko zaslužijo. Oddelek Tradicionalne kitajske medicine je 
tako bil bolj revno opremljen, s starimi posteljami, starimi stranišči, ki niso bila lepo ščiščena. Ker 
oddelek ne premore pralnice, so svojci pacientom v sobah v večjih vedrih prali oblačila.Prav tako ni 
poskrbljeno za prehrano na oddelku in tako svojci skrbijo za pacientovo prehrano. Pacienti prav tako 
nimajo bolnišničnih oblačil in so oblečeni v svoje pižame, ki jih prinesejo od doma. Splošno stanje 
oddelka bi ocenila kot zelo slabo, saj ni nikakršnega reda. Sobe so natrpane, pacienti ležijo, njihove 
police so polne kuhane hrane, svojci so ob posteljah, ena pacientka si je celo jogi prepognila na pol in 
sedela na vrhu. Drug pacient si je v sobo prinesel mikrofon, da je lahko pel karaoke. Menim, da bi 
morali več denarja in pozornosti nameniti higieni in urejenosti oddelka. 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Xiangya Third Hospital, Changsha  

Oddelek: Tradicionalna kitajska medicina 

Z.G., 65 let, ženska  

ANAMNEZA: Anamneza zaradi jezikovne pregrade ni bila opravljena. Pogovarjala sem se z 
zdravnikom, ki mi je povedal, da gospa boleha za karcinomom žolčnika in da je prišla zaradi hude 
konstipacije. Za izboljšanje prebave so pri zdravljenju uporabili kitajska zelišča, moxibustion in 
akupunkturo. Po dveh dneh zdravljenja, se ji je stanje izboljšalo in gospa je začela odvajati blato.  

SPLOŠNI STATUS: Gospa je orientirana v prostoru in času, lahko sedi in se normalno pogovarja. Ni 
vidno prizadeta, rahlo ikterična, težav z dihanjem ni opaziti. Bezgavke niso povečane, gospa je 
prekomerno hranjena. Prisotna abdominalna debelost.  

GLAVA: Simetrična, defektov na nevrokraniumu ni prisotnih. Oči so gibljive, zobje niso sanirani, jezik 
obložen. Žrelo ni pordelo, veznica dobro prekrvljena.  

VRAT: Vrat mehak, gibljiv. Ščitnica ni vidno ali tipno povečana. Vratne vene niso polne, šumi nad 
karotidama niso slišni. Bezgavke niso tipno povečane.  



 
 
 
 

 

 

PRSNI KOŠ: Prsni koš je simetričen in respiratorno pomičen. Perkutorni zvok je sonoren.  

SRCE: Slišna sta dva srčna tona, ki sta malo tišja. Srčna akcija je ritmična in normokardna. Šumov ne 
slišim, cepljenosti tona ne slišim.  

TREBUH: Trebuh je pod nivojem prsnice, stom ali brazgotin ni prisotnih. Prisotna je abdominalna 
debelost. Palpatorno je trebuh mehak in neboleč. Jetra so tipna, vranica in druge abnormalne mase 
niso tipne. Peristaltika je slabo slišna.  Okončine in hrbtenica: Sklepi niso vidno otečeni, vtisljivih 
edemov ni.  

 

------------------ 

SPLOŠNA NAVODILA:   

Dokument shrani kot pdf obliko in ga poimenuj DRŽAVA, MESTO – zdravstveni sistem in opis 
primera, ime in priimek (npr: NEMČIJA, BERLIN – zdravstveni sistem in opis primera, Jaka Novak).  


