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1. Opis zdravstvenega sistema 

Španski zdravstveni sistem zagotavlja zdravstvene storitve za vse državljane Španije. Do 

storitev državljani dostopajo enako kot v Sloveniji – z zdravstveno kartico. Sistem deluje po 

principu Beveridgeevega (liberalnega sistema). Pravico do zdravstvenih storitev imajo vsi 

Španski državljani in tuji državljani, državljani držav članic Evropske unije ter nedržavljani 

Evropske unije, katere pravice so priznane z zakonom. Do zdravstvenega varstva ima pravico 

vsak ne glede na ekonomski in zaposlitveni položaj. Zdravstveni sistem se financira iz 

splošnega proračuna. Državljani plačujejo prispevke v skladu z njihovim premoženjem in 

prejemajo storitve zdravstvenega varstva glede na njihove zdravstvene potrebe. Za 

zdravstveno politiko je odgovorno Ministrstvo za zdravje.  

Študentje pravijo, da je splošno zadovoljstvo prebivalcev na Tenerifih glede zdravstvenega 

sistema dobro. Čakalne dobe po njihovem mnenju niso predolge. Opazila sem, da je v 

bolnišnici v kateri sem delala zaposlenih veliko več zdravnikov kot pri nas, kar pomeni da je 

delež zdravnikov na prebivalca veliko višji. Posledično so čakalne dobe krajše, zadovoljstvo 

pa boljše.  

Podobno kot v Sloveniji imajo tudi na Tenerifih primarne, sekundarne in terciarne 

zdravstvene ustanove. Na Tenerifih imajo dva univerzitetna klinična centra, ki ležita na 

severu otoka. Zaradi centralizacije obeh ustanov je za periferno bivajoče bolnike predvsem iz 

juga otoka dostop do sekundarnih in terciarnih ustanov otežen.  

Moja subjektivna ocena zdravstvenega sistema na Tenerifih in v Španiji je pozitivna. Bolniki 

so z obravnavo večinoma zelo zadovoljni in hvaležni. Zdravstveni timi zelo dobro sodelujejo. 

Občutiti je veliko pozitivne energije in pomoči drug drugemu. So pa španci sami po sebi 

veliko bolj temperamentni in zadovoljni ljudje.  

Prikaz primera 

Bolnišnica: Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria 

Oddelek: Urologija  

 

Klinični primer: 51- letni moški je prišel v urgentno sprejemno ambulantno zaradi teden dni 

trajajoče tope bolečine v predelu sramne kosti. Povedal je, da urinira pogosteje in ob tem 

čuti pekočo bolečino. Najvišja izmerjena temperatura doma je bila 38,5 °C. Povedal je, da ga 

je tresla mrzlica.  Bruhanje in izgubo zavesti je zanikal. Tovrstne težave so se pojavile prvič.  
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Pri kliničnem pregledu je bil bolnik neprizadet, pogovorljiv in orientiran. Imel je povišano 

telesno temperaturo (38,6°C), koža in vidne sluznice so bile primerno prekrvljene, vsi vitalni 

parametri so bili v mejah normale, brez perifernih edemov. Status pljuč in srca je bil brez 

posebnosti. Trebuh je bil suprapubično na palpacijo boleč , ledveni poklep negativen, 

prostata ob palpaciji ni bila povečana ali boleča. 

 

Diagnostična obravnava: Opravili smo laboratorijske preiskave in odvzeli kri za  KKS, DKS, SR, 

CRP, elektrolite in  ledvične retente. Odvzeli smo tudi urin za urinokulturo.  Povišane so bile 

vrednosti sedimentacije, povišan je bil CRP in levkociti. Elektroliti in ledvični retenti so bili v 

mejah normale. Urinokultura je bila pozitivna.  

 

Terapija: Odločili smo se za terapijo s Ciprofloxaciom  500 mg/12 h 7 dni, bolnika smo 

naročili na kontrolo čez 2 dni. Pri bolniku je prišlo do izboljšanja zdravstvenega stanja, padca 

povišane telesne temperature in izginotja simptomatike dizurije.  

 

 


