
  

MALTA, avgust 2016 

Ime in priimek:  Daša Bosilj 

1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Na Malti deluje sistem javnih in zasebnih bolnišnic. Javni sistem zdravstvenega varstva na 

Malti se financira z davki in državnim zavarovanjem. Deluje prek javnih bolnišnic in 

zdravstvenih centrov. Številne zasebne bolnišnice, klinike in druge ustanove zagotavljajo 

zdravstveno varstvo. Oskrba v teh zasebnih ustanovah se financira iz zasebnega 

zavarovanja ali samoplačniško. Zdravniki lahko na Malti opravljajo svoj poklic tako v javnih 

kot tudi zasebnih zdravstvenih zavodih. Ministrstvo za zdravje je pristojno za financiranje 

in zagotavljanje javno financiranih zdravstvenih storitev. Storitve javnega zdravstva so na 

splošno brezplačne. Osebe, ki živijo na Malti in ki jih zajema malteška zakonodaja o 

socialni varnosti, so upravičene do javnega zdravstva v skladu s pravicami, kot jih od časa 

do časa določi ministrstvo za zdravje.  

Leta 2007 so zgradili novo glavno bolnišnico Mater Dei, januarja 2016 pa so dogradili še 

onkološko bolnišnico Sir Anthony Mamo Oncology Center. 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Mater Dei  Hospital, Malta 

Oddelek: Pediatrična onkologija 

12-letni bolnik prihaja v ambulanto na redno kontrolo. V starosti 2 let so mu odkrili redko 

bolezen, Griscelli sindrom, tip 2. {Bolezen je zelo redka (na Malti pogostejša kot pri nas) 

in ima značilne karakteristike: hipopigmentirani skupki las, hipopigmentirana koža na 

hrbtu ter značilno sivosrebrno obarvani lasje, obrvi ter trepalnice. Spremljajo jo tudi 

pomankljivost imunskega sistema, zaradi česar imajo otroci večkrat piogene okužbe, 

ter hemofagocitična limfohistiocitoza. Pri tem imunski sistem proizvede preveč  

aktiviranih T-limfocitov ter histiocitov, ki lahko prizadanejo različne organe in  lahko 

povzročijo življenje ogrožujoče zaplete.}  

Pacient je imel zelo značilno klinično sliko ter kasneje razvil histiocitozo, zato je bil 

napoten na pediatrično onkologijo v bolnišnico Mater Dei. Priporočali so alogeno presaditev 

hematopoetskih celic ter pred tem mieloablativni režim kemoterapije in obsevanja 

celotnega telesa. Vse posege so opravili v Angliji, pri starosti 4 let. 

Ob pregledu je neprizadet, pogovorljiv, orientiran v prostoru in času, evpnoičen, 

acianotičen, anikteričen, afebrile. Sistemske bezgavke niso tipno povečane. Vidni so skupki 

 



  

belih hipopigmentiranih las, prav tako kože po spodnji polovici obraza ter ramenih. Vidne 

so permanentne tetovaže na hrbtu zaradi označb radioterapije ter brazgotina desno  

subklavikularno spredaj zaradi Hickmanovega katetra. Jetra ter vranica nista povečana. 

Telesna teža: 60kg, višina: 140 cm. RR 126/79mmHg, frekvenca pulza 90 utripov/minuto.  

Bolnik je bil naročen na ponovno kontrolo čez 2 leti. 

 


