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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Španija ima javni in zasebni zdravstveni sistem. Več kot 90 % prebivalstva uporablja javni zdravstveni 

sistem. Stroški javnega zdravstvenega sistema se krijejo preko plačevanja prispevkov v sklopu 

socialnega varstva. Vsi zaposleni in samozaposleni prebivalci Španije plačujejo mesečni prispevek. 

Nacionalni sistem zdravstvenega zavarovanja krije zdravstveno oskrbo na domu, v zdravstvenem 

centru in v bolnišnici. Krije tudi bolnišnično zdravljenje in oskrbo v zdravstvenem centru za nujno pomoč. 

Krit je prevoz v reševalnem vozilu in prejetje zdravil ter medicinskih pripomočkov. Rehabilitacijska nega 

je krita, če zdravnik potrdi, da je nujna. Da je pacient upravičen do brezplačne zdravstvene oskrbe, 

potrebuje tako imenovano kartico uporabnika nacionalnega zdravstvenega sistema. Do splošnega 

zdravnika, pediatra in zobozdravnika je možen neposreden dostop, pri drugih specialnostih pa je 

potrebna napotnica. 

V bolnišnici sem opazila, da v času obiskov pacienta obišče veliko sorodnikov, v primeru romske družine 

tudi do 15 članov družine. Zdravniki so mi večkrat poudarjali, da je družina pri njih zelo pomembna. To 

se zmeraj trudijo spoštovati, opazila sem, da si za razlago pacientovega stanja svojcem vzamejo več 

časa, kot sem bila vajena tega v Sloveniji. Tako s pacienti kot s svojci se tikajo, kar daje občutek 

prijateljstva, zaupanja in sproščenosti v medsebojnih odnosih. Študentje medicine v Granadi imajo v 

primerjavi s slovenskimi tekom študija manj prakse in stika s pacienti, so pa zelo dobro teoretično 

podkovani.  

 

 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Hospital Universitario Virgen de las Nieves  

Oddelek: splošna intenzivna enota 

 

50-letni HIV pozitiven in v predpisani terapiji povsem nekomplianten pacient je bil hospitaliziran zaradi 

konvulzij in vročine. V kliničnem statusu ob sprejemu so bile opisane generalno povečane bezgavke, 

boleče na dotik. Laboratorijski izvidi so pokazali levkopenijo s hudo limfocitopenijo, normocitno 



 
 
 
 

 

anemijo, poslabšanje ledvične funkcije, povišan je bil CRP. Hemokulture, urokulture, koprokulture so 

bile negativne. CT glave s kontrastom je pokazal številne lezije v možganih. Pacient je v času 

hospitalizacije prejemal antimikrobno terapijo širokega spektra. Izboljšanja ni bilo. Pacient je umrl 8 

dan hospitalizacije.  

 

  


