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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Zdravstveni sistem na Nizozemskem velja za eno boljših v Evropski uniji v teoriji pa se bistveno ne 

razlikuje od zdravstvenega sistema v Sloveniji. Nivoji zdravstvene oskrbe so tako razdeljeni na dva 

nivoja. Primarno raven, ki jo sestavljajo »hišni« zdravniki, pri nas družinski zdravniki ter sekundarne 

ravni, bolnišnic.   

Primarno zdravstveno varstvo in nujno pomoč na nizozemskem nudi mreža 160 centrov, ki so sestavljeni 

iz centrov odprtih 24/7 in 121 centrov splošne medicine, ki so odprti tudi zunaj uradnega delovnega 

časa. Splošni zdravniki prav tako kot v Sloveniji delujejo kot »vratarji«, ki bolnika v kolikor je potrebno, 

napotijo na nadaljnje preiskave in zdravljenje v eno od bolnišnic.  

V grobem so bolnišnice treh različnih vrst: univerzitetne bolnišnice, splošne bolnišnice in kategorija med 

njimi,  "vrhunske klinične" učne bolnišnice. Imajo osem akademskih bolnišnic ali univerzitetnih 

medicinskih centrov, od katerih je vsaka neposredno povezana z medicinsko fakulteto nizozemske 

univerze. To so največje bolnišnice v državi in imajo največje število in največjo raznolikost 

strokovnjakov in raziskovalcev, ki delajo v njih. Sposobni so zagotoviti najbolj zapleteno in specializirano 

zdravljenje, tako so nekatere patologije obravnavane le v določeni bolnišnici (primer: LUMC je 

specializirana za osteosarkome in tako se vsi mladi iz celotne nizozemske zdravijo tukaj, čeprav so 

onkološki oddelki tudi v drugih bolnišnicah). Preostale splošne bolnišnice zagotavljajo visoko 

standardno zdravstveno varstvo za manj specializirane probleme. Po potrebi bodo paciente usmerili v 

bolj specializirane ustanove.  

Zdravstveno zavarovanje je podobno našemu, temelji na sistemu solidarnostni. Vsak posameznik mora 

biti zavarovan (obvezno zdravstveno zavarovanje) pri izbrani zavarovalnici, lahko pa se še dodatno 

zavaruje za nadstandardne storitve in dodatno kritje. Večina zavarovalnih paketov omogoča bolnikom, 

da izberejo, kje se želijo zdraviti. Nizozemska vlada je za pomoč bolnikom izbrala spletne strani, kjer se 

zbirajo informacije (Zorginzicht) in ocenjujejo (KiesBeter) ponudniki-splošni zdravniki in bolnišnice. 

Bolniki, ki so nezadovoljni z zdravstvenim zavarovanjem, lahko izberejo drug zavarovalni paket pri drugi 

zavarovalnici, enkrat na leto. 

 

 

 



 
 
 
 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: LUMC  

Oddelek: Onkologija 

Anamneza 

12-letni M.B. je sprejet na oddelek klinične onkologije zaradi predvidenega pričetka zdravljenja 

osteosarkoma z neoadjuvantno kemoterapijo.  

Družinska anamneza: V družini ni znanih rakov 

Otroška anamneza: v otroštvu zdrav, prebolel splošne izpuščanje bolezni, cepljen po programu 

Dosedanje bolezni: do sedaj zdrav, nima kroničnih bolezni 

Sedanja težava: Bolečina levega kolena se pojavlja zadnje tri mesece. Sprva so bolečine pripisovali 

poškodbi pri športu, vendar se je stopnjevala. Bolečina je bila hujša ponoči, po VAS lestvici jo ocenjuje 

7/10. Mama pove, da je pri sinu opazila tudi otekanje kolena, bolečina pa mu je onemogočila 

treniranje. Poskusili so s fizikalno terapijo in nesteroidnimi antirevmatiki, ki pa niso pomagali.  

Opravljeno je bilo RTG slikanje kolena. RTG je pokazal slabo omejen radiodenzen tumor epifize tibie, 

ki se razteza čez kost v mehka tkiva, kar nakazuje na agresivnost tumorja. Opravljena je bil biopsija 

tumorja, ki je pokazala da gre za osteosarkom visokega gradusa. CT slikanje prsnega koša ne pokaže 

vidnih metastaz PET CT je razen lezije v kolenu brez posebnosti.  

Drugih težav ne navaja, mama zanika izgubo telesne teže, nočno potenje, povišano telesno 

temperaturo.   

Redna terapija: brez 

Razvade: brez 

Socialna anamneza: Šolar, živi z mamo in očetom ter starejšo sestro. Do meseca dni nazaj treniral 

hokej.  

Alergije: ne navaja 

Status:  

Splošni status: pri zavesti, pogovorljiv, orientiran, neprizadet, evpnoičen, acianotičen, afebrilen, 

anikteričen, koža in vidne sluznice primerno prekrvljene, koža topla in suha, bezgavke niso tipno 

povečane. 

Glava: normocefalna, na poklep neboleča, zenici primerno široki, okrogli, simetrični, reagirata na 

osvetlitev, žrelo bp, jezik vlažen, neobložen, nos simetričen in prehoden, zunanja sluhovoda brez 

posebnosti. 

Vrat: simetričen, gibljivost primerna, vratne vene primerno polnjene, šumov nad karotidama ne 

slišim, povečane ščitnice ne otipam. 



 
 
 
 

 

Prsni koš: simetričen, respiratorno dobro pomičen, ne uporablja pomožne dihalne muskulature, 

Pljuča: avskultatorno slišno vezikularno dihanje 

Srce: akcija ritmična, normokardna, frekvenca 85/min, tona primerno poudarjena, šumov ne slišim 

Trebuh: nad nivojem prsnega koša, palpatorno mehak, vtisljiv, neboleč, povečanih jeter, vranice ali 

drugih patoloških rezistenc ne otipam, peristaltika slišna, ledveni poklep neboleč 

Hrbtenica: primerno oblikovana in gibljiva, na poklep neboleča, Lasegue negativen. 

Okončine: 

Zgornje: tople, brez edemov, sklepi so primerno oblikovani in gibljivi, periferni pulzi simetrično 

dobro tipni. 

Spodnje: levo koleno omejeno gibljivo in boleče, vidna oteklina pod kolenom, ki je toplejša od 

preostalega tkiva. Koleno je stabilno, brez izliva. Periferni pulzi tipni, ostali sklepi primerno gibljivi, 

brez edemov.  

 

 

 


