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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Zdravstveni sistem na Portugalskem je relativno podoben slovenskemu. Organizirano je v obliki javnega 

in zasebnega zdravstva in prav slednje postaja čedalje bolj popularno. 

Storitve javnega zdravstva so za ljudi mlajše od 18 in starejše od 65 let brezplačne. Osnovna oskrba je 

zagotovljena po celotni državi, specializirane storitve pa le v večjih mestih. Zdravstvo je organizirano v 

obliki treh sistemov, in sicer kot Nacionalna zdravstvena služba, posebne zdravstvene sheme za 

določene profesije (vojska, policija) in kot privatno zdravstvo. Nacionalna zdravstvena služba oz.  

Servico Nacional de Saude oz. National Health Service (NHS) zagotavlja univerzalno (dostopno vsem), 

generalizirano  (promocija zdravja, preventiva, diagnostika, zdravljenje, rehabilitacija) in brezplačno 

oskrbo. Idejno naj bi bilo nacionalno (dostopno vsem državljanom), vendar velja samo za kontinentalni 

del Portugalske. Financirano je z javnimi sredstvi in zagotavlja primarno zdravstveno oskrbo (družinska 

medicina, javno zdravje), sekundarno zdravstveno oskrbo (bolnišnična oskrba – splošne, okrožne, 

centralne in specializirane bolnišnice) in storitve lokalnih zdravstvenih enot (zdravstveni domovi in 

bolnišnice v kraju združeni v enote t.i. združena primarna in sekundarna oskrba). Preko Nacionalne 

zdravstvene službe so financirane tudi določene storitve privatnega zdravstva, ki niso zagotovljene v 

sklopu javnega zdravstva. 

Trenutno je zdravstvu namenjenega 9.5% BDP. Financiranje NHS je zagotovljeno z davki. Podobno kot 

v Sloveniji se tudi na Portugalskem borijo s pomankanjem kadra in prezasedenostjo bolnišnic, zato ne 

presenečajo dolge čakalne vrste za nenujne storitve. Posledično je v porastu privatno zdravstvo. 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Centro Hospitalar do Porto 

Oddelek: Oddelek za žilno kirurgijo 

C. V. 

M, 75 L 

75-letni bolnik je bil sprejet v bolnišnico Centro Hospitalar do Porto zaradi nekajurne nestabilne hoje in 

težkega govorjenja, navajal je tudi občutek mravljinčenja v desni roki in desni nogi. Po prihodu v 

bolnišnico in začetnem zdravljenju na Oddelku za nevrologijo so simptomi v 24 urah minili. Opravljen je 

bil MR glave, ki ni pokazal ishemičnih okvar ali krvavitve. Pri avskultaciji vratnih žil je bil slišen sistolni 



 
 
 
 

 

šum. Opravljen je bil Doppler vratnih žil, kjer je bila opažena okluzija desne notranje karotidne arterije 

in stenoza leve notranje karotidne arterije. Opravljena je bila tudi angiografija, ki je pokazala totalno 

okluzijo desne notranje karotidne arterije in stenozo desne arterije subklavije. Glede na omenjene izvide 

je bolnik potreboval kirurško zdravljenje. V naslednjih nekaj dneh je bila opravljena endarteriektomija, 

poseg, ki zmanjšuje možnost kapi. Na vratu je opravljena 5-10 cm dolga incizija, preparirati je potrebno 

skupno, notranjo in zunanjo karotidno arterijo. Potrebno je identificirati arterijski plak, ki ovira pretok 

krvi, odpreti lumen karotidne arterije in odstraniti plak. Lumen je nato potrebno zašiti.  

Bolnik je uspešno prestal omenjeni poseg. Po posegu smo ocenili bolnikov nevrološki status, v katerem 

nismo opazili odstopanj od normale. Celjenje rane in rehabilitacija po operaciji sta potekala po 

pričakovanjih. Po nekaj dnevni bolnišnični oskrbi je bolnik zdravljenje lahko nadaljeval doma. 

 

 


