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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Španski nacionalni zdravstveni sistem je decentraliziran skupek javnih zdravstvenih sistemov, ki 

pripadajo različnim avtonomnim skupnostim v Španiji (npr. Katalonija, Andaluzija, Baskija itd.), 

nekatere pa upravlja Nacionalni inštitut za management zdravja (Instituto Nacional de Gestion 

Sanitaria). Da se zagotavljajo enake pravice vsem prebivalcem Španije, so vsi javni zdravstveni sistemi 

»nadzorovani« s strani  Interterritorial Council of the Spanish National Health Service (Consejo 

Interterritorial del Servicio Nacional de Salud de España). Financiranje zdravstvenega sistema je 

odgovornost vsake posamezne avtonomne skupnosti, viri zadostnih financ pa so odvisni od zakonov 

le-teh. Večinoma se denar črpa iz splošnih davkov, možno pa je plačevati tudi dodatno zavarovanje.  

Za zdravstvo se porabljajo med drugim tudi indirektni davki, npr. od alkohola, cigaret. Kot 

administrativni dokument se uporablja individualna zdravstvena kartica, katere digitalne informacije 

se lahko odčitavajo povsod po Španiji.  

 

Sama sem imela en mesec možnost opazovati delovanje avtonomne zdravstvene službe Osakidetza, ki 

omogoča zdravstveno oskrbo znotraj Baskije. V mestu Bilbao je locirana Univerzitetna bolnišnica 

Basurto, po mestu pa je še več Ambulatorijev, ki jih ne moremo primerjati z našimi zdravstvenimi 

domovi, saj ima vsaka specialnost v njih dnevno 1-3 ambulante, včasih so v teh stavbah tudi 

operacijske dvorane itd. Po obisku pacienta v ambulanti doktor napiše izvid v izjemno dober 

računalniški program, kjer so na ekranu takoj dostopne vse najpomembnejše informacije o pacientu 

(terapija, alergije, prihodnji datumi naročenih pregledov v ambulantah, prejšnji izvidi itd.). Izvid je 

kratek, vsebuje le najpomembnejše informacije. Na podpisan list papirja doktor za namen 

informiranja pacienta zapiše predpisana zdravila in način jemanja, v sistem pa jih vpiše preko 

omenjenega računalniškega programa. Izvida pregleda pacient ne prejme. Osebno se mi je njihov 

sistem zdel bolj bolniku prijazen in na splošno zdravniki porabijo veliko manj časa za papirologijo v 

primerjavi s sistemom pri nas. 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Interterritorial_Council_of_the_Spanish_National_Health_Service&action=edit&redlink=1


 
 
 
 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Basurto University Hospital 

Oddelek: Dermatovenerologija 

Osnovni podatki: Gospa, stara 43 let 

Vzrok prihoda: Številne okrogle lezije po golenih obeh nog 

Anamneza: Gospa slednje opaža že 1 leto, št. lezij se postopno viša. Lezije ne srbijo. Ima suho kožo. V 

preteklosti se je prekomerno izpostavljala soncu. Družinska anamneza je nejasna. Druge bolezni: 

alergijski rinokonjunktivitis. Zdravila: antihistaminiki, po potrebi paracetamol. Alergij na zdravila 

nima. 

Klinični pregled: Številni numerični keratotični plaki svetlo rjave barve z eleviranim robom premera 

okoli 10 mm po obeh golenih. Po natančnem pregledu kože celotnega telesa drugih eflorescenc nismo 

našli. 

Diagnoza: Zaradi tipične klinične slike je diagnoza klinična – diseminirana superficialna aktinična 

porokeratoza 

Zdravljenje: Gospe smo predpisali imikvimod in obrazložili pomembnost kožne protekcije pred 

soncem. 

 

Diseminirana superficialna aktinična porokeratoza je avtosomno dominantna dedna keratinizacijska 

motnja, ki se običajno prvič pojavi med 35. in 40. letom. Lahko se pojavi ob imunosupresijskih stanjih, 

sprožilni faktorji pa so tudi poškodba, infekcije in sistemske bolezni. Pogosteje se pojavlja pri ženskah 

kot pri moških. V glavnem se pojavi na spodnjih delih rok in nog, bilateralno, pogosteje na nogah kot 

rokah. Skoraj nikoli se ne pojavi na dlaneh, podplatih in lasišču. Najizrazitejša je med poletjem. Lezije 

se pojavljajo okoli dlačnih foliklov in so keratotične. Prepoznaven klinični izgled je opisan zgoraj. Je 

večinoma asimptomatska, lahko pa se pojavlja srbenje ali skelenje. V manj kot 10 % se razvije 

skvamozno celični karcinom. Če se osebe pretirano izpostavljajo soncu, lahko imajo tudi druge vrste 

kožnih rakov. Diagnozo postavimo klinično (lahko s pomočjo dermoskopije)  ali histopatološko. 

Diferencialnodiagnostično pridejo v poštev aktinične keratoze. Zdravljenja, ki so se do sedaj 

preizkušala: krioterapija, 5-fluorouracil krema, imikvimod krema, tretinoin krema, ingenol mebutat 

gel, krema alfa hidroksi kisline, kalcipotriol mazilo, diklofenak gel, acitretin p. o., fotodinamična 

terapija, lasersko zdravljenje. Nič se ni izkazalo kot dolgoročno efektivno. Pomembno je izogibanje 

soncu (dolgi rokavi, hlače, krema z zaščitnim faktorjem…), saj tako preprečimo oz. upočasnimo 

nastajanje novih eflorescenc. 



 
 
 
 

 

 

 

 

  


