
 
 
 
 

 

Španija, Santa Cruz de tenerife – avgust 2015 

 

Ime in priimek: Simona Plajnšek 

 

1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Španski javni zdravstveni sistem ali »Instituto Nacional de la Salud« pokriva 100% prebivalcev 

Španije, ne glede na ekonomski status ali sodelovanje v socialnem varstvenem sistemu. Skrbi tudi za 

tujce in njihove družinske člane v okviru javno-zdravstvenega sistema. Španski zdravstveni sistem je 

decentraliziran za boljšo dostopnost vseh prebivalcev – s tem se izognejo koncentraciji zdravstvenih 

ustanov le v večjih mestih. Nedavne reforme so spremenile sistem tako, da se je odzivni čas znižal 

zaradi dislociranih urgentnih ambulant.  

Sistem je sestavljen iz treh organizacijskih nivojev: 

1. Centralni nivo (»Organizacion de la Administracion Central«) 

 Vključuje Ministrstvo za zdravje (»Ministerio de Sanidad y Consumo«). Naloge tega 

nivoja so objave zdravstvenih reform, predlogov, načrtov ter izvrševanje le-teh. Poleg 

tega se borijo proti zlorabi ilegalnih drog 

2. Avtonomna skupnost (»Organizacion Autonomica«) 

 Španija ima 17 avtonomnih skupnosti (»Comunidades Autonomas«). Vsaka izmed teh  

je pod nadzorom avtonomne skupnosti. Vsaka izmed 17 skupnosti mora ponuditi 

integrirano zdravstveno oskrbo populaciji skozi ustanove.  

3. Lokalni nivo (»Areas de Salud«) 

 Te skupine so osnovni gradniki španskega zdravstvenega sistema. Odgovorni so za 

enotno upravljanje zdravstvene oskrbe na nivoju avtonomne skupnosti. Lokalni nivo 

mora upoštevati faktorje kot je demografija, geografija, klima, socio-ekonomski 

status lokalnega prebivalstva, epidemiologijo, zaposlenost, kulturo…«Areas de Salud« 

se zaradi še boljšega nadzora nad zdravjem delijo v še manjše enote, imenovane 

»Zonas basicas de salud«. 

 

Španski privatni zdravstveni sistem se vrši v privatnih ustanovah/bolnicah po vseh Španiji. Največkrat 

se zdravstvena oskrba tam plača z »denarjem na roko« ali preko privatnih zavarovalnic. Pozitivna 

stran privatnega zdravstva je, da so, v primerjavi z javnim, čakalne dobe neprimerljivo krajše. Poleg 

tega privatni sektor nudi pacientom luksuz, kot so privatne sobe, ekspresno pošiljanje laboratorijskih 



 
 
 
 

 

in drugih rezultatov ter obveščanje pacientov preko mobilnih SMS ali email sporočil. Dva 

najpopularnejša portala španskega privatnega zdravstvenega sistema sta Sanitas in Mapfre.  

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Hospital Universitario de Canarias 

Oddelek: Ginekologija 

ANAMNEZA 

Ime: M. V.  P.             Starost: 47              Poklic: Trgovka 

Sedanje težave: 47 letna gospa je prišla na ginekološki pregled zaradi en teden trajajočega 

izvencikličnega krvavega izcedka iz nožnice. 

Družinska anamneza: Babica se zdravi zaradi sladkorne bolezni in povišanega krvnega tlaka. Dedek 

umrl zaradi možganske kapi pri 67 letih. Ostali družinski člani so v splošnem zdravi.  

Osebna anamneza: Pri dvanajstih letih so ji odstranili slepič.  

Socialna anamneza: Z družino stanuje v bloku na obrobju mesta. Ne kadi, ne pije alkohola in ne uživa 

drog. Vsak dan hodi na daljše sprehode. Prehranjuje se raznoliko. 

Zdravila: Jemlje kontracepcijske tablete Diane, redno, vsak dan. Občasno ob glavobolu vzame tableto 

paracetamola. 

Alergije: Zanika. 

Ginekološka anamneza: 

Menstruacija: 

 Zadnja: Pred 14 dnevi. 

 Prva: Pri 13. letih. 

 Dolžina cikla: 28 dni. 

 Moč: Normalna. 

 Postkoitalne krvavitve: Zanika. 

 Starost nastopa menopavze: Še ni nastopila. 

 Post-menopavzalne krvavitve: / 
 

Izcedek: 

 Barva: Svetlo rdeča. 

 Količina: Menja do 3 vložke na dan. 

 Vonj: Brez vonja. 

 Srbenje: Zanika. 

 Trajanje: Teden dni. 

 Izpuščaj: Zanika. 

 Simptomi pri partnerju: Zanika. 
 



 
 
 
 

 

Bolečina: Zanika.  

Disparevnija: Zanika. 

Nosečnost: 

 Število rojstev, kako rodila, porodne teže: 2, normalni porod, 3600g, 3800g. 

 Problemi: Otekanje gležnjev. 

 Splavi: Zanika. 

 Postnatalne težave, depresije: Zanika. 

 Plodnost: Zanosila brez težav ob želenem terminu. 
 

Prebava: Odvaja blato redno vsak dan. 

Urinarna anamneza: 

 Uhajanje urina: Zanika. 

 Stresna/urgentna inkontinenca: Zanika. 

 Pogostost: Do 5x na dan. 

 Hematurija: Zanika. 
 

Kontracepcija: Oralna hormonska kontracepcija. 

Spolni odnosi: 1 krat na teden. 

Infekcije: Zanika. 

Ginekološke operacije: Zanika 

Zadnji bris: Dve leti nazaj.  

STATUS: 

Splošni izgled: 

 Bledica: Ni prisotna. 

 Teža: 75 kg 

 Otečen abdomen, gležnji: Ni vidnih oteklin. 
 

Tlak: 130/90 

Abdominalna palpacija: Trebuh v nivoju prsnega koša, simetričen, mehak, palpatorno (tudi globoko) 

neboleč, vtisljiv, peristaltika primerna. Jeter, vranice in patoloških rezistenc ne tipam. Aortne pulzacije 

niso tipne. Ledvena poklepa neboleča. Difuzno prisoten normalen timpaničen zvok. Šumi abdominalne 

aorte, iliakalnih in renalnih arterij niso slišni.  

Vaginalna inspekcija: Pregled v spekulih: oblika cerviksa - valjasta, velikost – primerna, sluznica – 

gladka/svetleča, barva – rožnata/pokrita s krvjo, zunanje maternično ustje - prečno razavo. 

Bimanualni pregled: Globina nožnice - 10-12cm, elastičnost primerna, vlažnost nekoliko zmanjšana, 

lega materničnega telesa glede na vrat - anteverzija+antefleksija, velikost maternice primerna, 

elastične konsistence, premakljiva in gladke površine; adneksov in zatrdlin ne tipam. 

 


