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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Zdravstven sistem Poljske temelji na splošnem zdravstvenem zavarovanju, ki zavarovanim 

državljanom omogoča zdravstvene usluge brez dodatnih stroškov, pri vseh ustanovah ki imajo 

pogodbe z Državnim zdravstvenim skladom (NFZ). Te usluge so obravnava splošnih in specialističnih 

zdravnikov, diagnostični pregledi, hospitalizacija, nujna nega, zdravila na recept, kirurški posegi, nega 

ob nosečnosti in porodu, ter rehabilitacija. Nujna medicinska nega je brezplačno dostopna vsem – tudi 

tistim brez zdravstvenega zavarovanja. 

Primarno zdravstveno varstvo zajema preglede in zdravniške nasvete splošnega zdravnika. Bolniki 

lahko izberejo splošnega zdravnika sami. Za potrditev začetne diagnoze lahko splošni zdravnik napoti 

bolnika k specialistu ali v bolnišnico, kjer opravi diagnostične preglede. V času bolnišničnega 

zdravljenja so postopki, pregledi in zdravila brezplačni. Specialisti za katere ni potrebna napotnica so: 

ginekologi in porodničarji, zobozdravniki, dermatologi, venerologi, onkologi, oftalmologi, psihiatri. 

Bolniki, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, morajo imeti zdravniško napotnico. 

Zdravstvene storitve se financirajo po dveh poteh – skozi vladni zdravstven proračun in skozi obvezno 

zdravstveno zavarovanje prebivalcev, višina katerega je prilagojena statusu in dohodkom 

posameznika. Delodajalci prispevajo 8,5% bruto plače svojih zaposlenih Državnemu zdravstvenemu 

skladu, ki se med drugim uporabi za kritje zdravstvenega zavarovanja nezaposlenih družinskih članov 

zaposlenega. 

Upravičenec ima pravico do zdravil ali medicinskih pripomočkov na osnovi recepta zdravnika, ki deluje 

v okviru sistema zdravstvenega zavarovanja, ali zdravnika, ki ne deluje v tem sistemu, a ima sklenjeno 

pogodbo z NFZ, ki mu dovoljuje izdajo receptov.  

Uradni seznam zdravil zajema tri kategorije farmacevtskih izdelkov:  

 za osnovna zdravila bolniki plačajo fiksno ceno (3,25 PLN (0,77 EUR) ali 5,00 PLN (1,18 EUR)), 

ki jo določi minister za zdravje in ki ne sme presegati 0,5 % minimalne plače;  

 za posebna dodatna zdravila zavarovanci plačajo 30 % do 50 % cene;  

 za druga zdravila zavarovanci plačajo 100 % cene.  

Ker ima Poljska razmeroma nižje število zdravnikov in medicinskega osebja kot države Zahodne 

Evrope, so čakalne dobe za zdravstvene storitve razmeroma dolge in se zato priporoča zelo zgodnje 

naročanje. Posledično je na Poljskem popularen tudi sistem privatnega zdravstva, kjer zdravstvene 

ustanove svoja poslopja, opremo, osebje in delo financirajo same, s pomočjo privatnih zavarovalnih 

sistemov. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Jagiellonian University Hospital in Krakow 

Oddelek: Interna medicina - Gastroenetrologija 

 

30 – letna bolnica je bila na oddelek za gastroenterologijo sprejeta zaradi bolečin v zgornjem delu 

trebuha in siljenja na bruhanje. 

Družinska anamneza: oče je pred 2 mesecema prebolel akutni pankreatitis, sicer se zdravi zaradi 

sladkorne bolezni tipa 2, hipertenzije in hiperlipidemije. Tako mati kot sestra  se zdravita zaradi 

hiportiroidizma. Babica po materini strani ima diabetes tip 2, babica po očetovi strani je imela raka 

ščitnice, oče po očetovi strani ima sladkorno bolezen tipa 2 in materin brat je imel levkemijo. 

Otroške bolezni: že kot otroku so ji diagnosticirali hipotiroidizem. Pri 10-tih letih je imela opravljeno 

apendektomijo. 

Dosedanje bolezni: leta 2015 je imela ledvične kamne. Zdravi se zaradi sladkorne bolezni tipa 2 (od 

leta 2011) in hipotiroidizma (od otroštva). 

Sedanja težava: težave so se začele po obilnem obroku, ki ga je zaužila za kosilo. V zgornjem levem 

delu trebuha se je pojavila nenadna bolečina, ki se je razširila nazaj v hrbet. Bolečino si je skušala 

olajšati s spreminjanjem lege telesa, a ni pomagalo. Zdravil ni zaužila. Na lestvici VAS jo oceni z 10/10. 

Prisotna je bila slabost s siljenjem na bruhanje prav tako je izgubila apetit. Po sprejemu na oddelek je 

večkrat bruhala, prav tako se je pojavila tudi driska. Na blatu ni opazila sledi krvi, sluzi ali črnega 

blata. Povišane telesne temperature si ni izmerila. Pove, da je zaradi bolečine težje dihala. Zanika 

glavobol, vrtoglavico in bolečino v prsnem košu. Z odvajanjem vode ni imela težav. V zadnjem času ni 

nenamerno izgubila telesne teže. 

Socialna anamneza: zaposlena je kot vodja nepremični. Pove, da je v zadnjem času na delu  zelo pod 

stresom. Je poročena, živi skupaj s partnerjem v stanovanju. Otrok nimata. Je ljubiteljica mačk, doma 

ima eno. 

Razvade: Alkohol uživa občasno. Zanika kajenje in uporabo drog. 

Terapija: Metformin 1000 mg (od 2011), Novothyral 100 (od 2011), Onirex 10 mg, Ursofalk (jemala 

leta 2012, eno leto), kontracepcijske tabletke (imena se ne spomni). 

Alergije: zanika alergije na zdravila. 

Ginekološka anamneza: menarha pri 10 letih. Menstruacija je redna, dolžina cikla 28 dni, zadnja pred 

7 dnevi. Zadnji ginekološki pregled je bil opravljen ob sprejemu v bolnišnico. Zanika splav v preteklosti 

in porod. 



 
 
 
 

 

Status 

Splošni: ob pregledu je bolnica pri zavesti, neprizadeta, orientirana v času in prostoru. Afebrilna, 

acianotična, anikterična, v mirovanju evpnoična s frekvenco dihanja 16/min. Koža je normalne barve, 

topla in suha. Sluznice so primerno prekrvavljene, turgor je primeren. Ne zatipam povečanih bezgavk. 

Glava: normocefalna, na poklep neboleča. Izstopišča možganskih živcev neboleča. Zenici sta 

simetrični, primerno reagirata na direktno in indirektno osvetlitev. Bulbomotorika je primerna. Jezik 

brez oblok. Žrelo mirno, rožnato. Zobovje sanirano.  

Vrat: normalno gibljiv v vse smeri. Ne otipam povečane ščitnice. Pulza nad a. carotis sta dobro tipna. 

Šuma nad a. carotis in ščitnico ne slišim. 

Prsni koš: simetričen. Respiratorno pomičen. Pri dihanju ne uporablja pomožne muskulature. 

Pljuča: obojestransko bazalno slišna zamolklina, prisotni inspiratorni poki, poklep hiposonoren. 

Srce: akcija ritmična s frekvenco 78/min. Srčna tona sta jasna, dodatnih tonov ali šumov ne slišim. 

Trebuh: nad nivojem prsnega koša. Palpatorno mehak, difuzno boleč že na povrhnjo palpacijo. Jeter, 

vranice in patoloških rezistenc ne otipam. Peristaltika je slišna, žilnih šumov ne slišim. Ledveni poklep 

je obojestransko neboleč. 

Okončine: brez edemov, periferni pulzi so simetrično tipni. 

 

Dodatek 

Laboratorijski izvidi ob sprejemu: levkociti 12.42; lipaza 1672.49; amilaza 26.35; AST 3.20; ALT 2.61; 

gamaGT 3. PAAK brez dodanega kisika: Ph 7,357; Pco2  5,64; Po2 7,8; HCO3 23,7; sat. 89%; laktat 2,12. 

Pri bolnici so opravili UZ trebuha (viden žolčnik s kamni), CT abdomna s kontrastom (prisotni znaki 

nekrozantnega pankreatitisa), RTG prsnih organov (obojestransko bazalno viden plevralni izliv). 

Ob sprejemu so bolnici uvedli post, parenteralno je prejemala infuzijo glukosalične raztopine z 

dodatkom kalija, analgetično, antiemetično in antibiotično terapijo, slednja zaradi porasta vnetnih 

pokazateljev. Zardi akutne respiratorne insuficience je prehodno prejemala dodatek kisika.  

Bolnica je bila na oddelku obravnavana zaradi akutnega nekrozantnega pankreatitisa najverjetneje 

biliarne etiologije. Za oceno obsega nekroze in drugih zapletov bo bolnica naročena na kontrolni CT 

trebuha, po sanaciji vnetnega procesa bo prav tako indicirana holecistektomija. 

 

  


