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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Osebno se mi je zdravstveni  sistem na Poljskem zdel podoben našemu, saj prav tako temelji na 

splošnem zdravstvenem zavarovanju. Pacienti, ki so vključeni v splošno zdravstveno zavarovanje, so 

upravičeni do brezplačnih zdravstvenih storitev na ozemlju Poljske. Tako kot v Sloveniji je potrebno za 

specialistično obravnavo imeti napotnico splošnega zdravnika, ki deluje v zdravstvenem sistemu. 

Izjema je le obisk naslednjih specialistov: porodničarji, zobozdravniki, dermatologi, zdravniki za spolne 

bolezni, onkologi, očesni specialisti in psihiatri. Za bolnišnično oskrbo je potrebno imeti zdravniško 

napotnico. Za prejem zdravil  moraš  imeti recept, ki ga izda zdravnik, delujoč  v zdravstvenem sistemu 

ali zdravnik, ki sicer ne deluje v sistemu, vendar ima pogodbo z državno zdravstveno blagajno za 

predpisovanje zdravil.  Nujna medicinska pomoč je brezplačno na voljo vsem, ki jo potrebujejo.  

 

Med svojo izmenjavo sem opazila, da  imajo na Poljskem zdravniki na voljo precej manjše prostore, 

saj je na mojem oddelku okoli 6 zdravnikov delalo skupaj v majhni pisarni/zdravniški sobi. Kot slabost 

bi izpostavila, da tam zdravniki sami opravijo večino administrativnega dela, kar pomeni, da nimajo 

veliko časa za klinične preglede. Kljub majhnim prostorom in slabši opremi pa sem bila priča številnim 

razpravam in dobila sem vtis, da v timu dobro sodelujejo. Čakalne dobe za posamezne diagnostične 

preglede na oddelku pediatrične onkologije niso bile dolge.  

 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Clinical Hospital No. 5 in Poznan 

Oddelek: Pediatrična onkologija in hematologija 

8-letni AL s ponovitvijo nefroblastoma  še na drugi ledvici 

Anamneza: 

Pacient je pred dobrim letom in pol imel nefroblastom na desni ledvici. Simptomi so se začeli kazati 

pozno, zajemali pa so vročino, slabost in bruhanje. Bolnik je bil zdravljen operativno z nefrektomijo v 

kombinaciji s kemoterapijo. Leto dni po diagnozi so mu na kontrolnem pregledu zaradi slabosti in 

bledice ugotovili, da ima nefroblastom še na drugi ledvici. V času jemanja anamneze je AL že bil 

operiran (opravljeno je imel delno nefrektomijo), prestajal pa je zadnji cikel kemoterapije. V njegovi 



 
 
 
 

 

družini sicer nihče ni onkološki bolnik. AL nima nobene znane alergije in pred pojavom nefroblastoma 

ni bil hospitaliziran.  Na žalost so AL ultrazvočno ugotovili metastaze po pljučih in abdomnu, zato so  

se zdravniki na podlagi pogovora z njegovo mamo odločili za paliativno oskrbo na domu bolnika. 

Primer sem izbrala, saj se mi je AL od vseh bolnikov najbolj vtisnil v spomin, prav tako me je žal njegov 

primer najbolj pretresel, zato se mi zdi pomembno izpostaviti nefroblastom kot pomembno onkološko 

obolenje. 

 

Klinični status: 

Ob pregledu je  AL pri zavesti, bled, orientiran v času in prostoru. Zenici sta simetrični, primerno 

reagirata  na direktno in indirektno osvetlitev. Žrelo je rožnato, jezik pa brez oblog. Prsni koš je 

simetričen, dihanje je normalno, brez slišnih piskov in pokov. Slišno je ,da je pacient rahlo tahipnoičen. 

Srčna akcija je ritmična, srčna tona pa primerno naglašena, srčni šumi niso slišni. Trebuh je pod 

nivojem prsnega koša. Palpatorno je  mehek  in neboleč, patološke rezistence niso tipne. Vranica in 

jetra niso  tipna, peristaltika je slišna.   

 

 

 

 


