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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Portugalska ima podoben zdravstveni sistem kot ga ima tudi Slovenija – temelji na načelu 

univerzalnosti, kar pomeni, da obstaja nek osnovni nabor storitev, ki so dostopne vsakomur, ne glede 

na njegovo premoženjsko stanje. Javno zdravstvo se financira na podoben način kot pri nas, torej 

delodajalci in zaposleni prebivalci imajo obvezen prispevek za socialno varstvo, iz katerega se krijejo 

stroški storitev. Prav tako tak sistem financiranja omogoča kritje nadomestil za čas odsotnosti z dela 

zaradi bolezni nosečnosti, invalidnosti, starosti, nezgod pri delu, hkrati pa tudi nadomestila 

brezposelnih. Poseben sistem pa obstaja za mrežo javnih uslužbencev ter pravnikov – ti imajo sistem z 

nekaterimi specifičnimi ureditvami.  Nabor osnovnih storitev, ki jih obsega osnovno zavarovanje je 

precej podoben kot slovenski. Gre za preventivne storitve (imajo tudi vse tri javne preventivne 

programe, kot pri nas – ZORA, DORA, SVIT, pri slednjem imajo veliko večjo odzivnost kot jo imamo v 

Sloveniji), zdravljenje in oskrba pri splošnih zdravnikih in specialistih, ter obiski na domu, farmacevtski 

izdelki, medicinski pripomočki in bolnišnično zdravljenje.   

Kadar je za bolnika potrebno bolnišnično zdravljenje in je čakalna doba za sprejem daljša od 3 

mesecev imajo bolniki upravičen obisk zasebne klinike, ki ima koncesijo po sklepu Ministrstva za 

zdravje.  

Glede zdravil krije država me 95% in 15% stroškov, ostalo morajo bolniki doplačati, posebna ravila pa 

veljajo za starejše osebe z nizkimi pokojninami –generična zdravila krije država v celoti.  

Kar se mi zdi zelo pozitivno je tudi to, da ljudje, ki živijo na zel oddaljenih območjih in imajo dolgo 

razdaljo do prve zdravstvene ustanove, se jim povrnejo stroški prevoza. 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Primer bolnika, ki ga je izprašala in pregledala specializantka nevrologije s katero sem krožila po 

oddelku, sama sem le opazovala pregled.  

Bolnišnica: Hospitais da Universidade de Coimbra 

Oddelek: Nevrologija 

27-letni bolnik, samostojni podjetnik 



 
 
 
 

 

V nevrološko ambulanto prihaja na pregled zaradi hudih glavobolov, ki se pojavljajo enkrat ali 

dvakrat na mesec. Začnejo spontano, najpogosteje dopoldan med delom. Bolečina je omejena na eno 

stran, stiskajoča in pojenja ob običajnih analgetikih (paracetamol). Spremljajo jo občutki mrazenja po 

nogah in rokah, ter zbadanja z iglicami. Glavoboli trajajo od 5 do 10 ur, nikoli več kot en dan. Zaradi 

bolečine ne more opravljati dela, kar ga bremeni, zato je zadnje čase zelo zaskrbljen in vznemirjen. 

Najbolj mu pomaga, če ob začetku glavobola pusti delo in se odpravi počivat.  

Do sedaj ni imel drugih težav, brez kroničnih bolezni in brez kakršnekoli redne terapije; pri 10 letih so 

mu odstranili mandlje. Prav tako je bil zdrav v preteklem mesecu. 

V družinski anamnezi ni posebnosti, starša sta zdrava, prav tako brat. Dedek je umrl zaradi srčne kapi 

pri 74 letih, ostali stari starši so zdravi. 

 

V statusu: Bolnik je orientiran, pogovorljiv, primerno hidriran, rahlo bledoličen. Veznice blede, zenici 

simetrični, reagirata na svetlobo, bulbomotorika brez posebnosti, nistagmus le v skrajni legi. Bolnik 

nosi očala, dioptrija je levo -1,75 in desno -2.   

Izstopišča možganskih živcev neboleča. Prav tako mimika obraza in moč obraznih mišic brez 

posebnosti. Meningealni znaki odsotni. 

Senzoričnih motenj ni, prav tako ne motoričnih. Refleksi vsi izvabljivi. Brez težav ravnotežja ali 

koordinacije. 

 

Specializantka je podala mnenje, da gre najverjetneje za migrenske glavobole, ki so povezani s 

preobremenjenostjo na delu in strmenjem v računalnik, kar obremenjuje oči in sproži začetek 

napadov. Svetovala je zmanjšanje intenzivnosti svetlobe ekrana in reduciranje časa za delo z 

računalnikom, kolikor mu to delo dopušča. Glede terapije je predlagala, da ob prvih simptomih takoj 

zaužije aspirin in nato počiva v zatemnjenem prostoru, dokler glavoboli ne minejo. Spremlja naj tudi, 

ali so prisotni še kakšni bolj specifični sprožilci glavobolov kot na primer kava. Naročila ga je na 

kontrolo čez dva meseca. 

 

  


