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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Španski zdravstveni sistem je kot v večini zahodnih držav sestavljen iz javnozdravstvene mreže 

(asistencia sanitaria pública) in zasebnega zdravstvenega sistema (privado). Ločijo bolnišnice, med 

katerimi so tudi univerzitetni klinični centri, in zdravstvene centre, kjer tako eni kot drugi lahko v isti 

ustanovi nudijo  bodisi zasebno bodisi javno zdravstveno oskrbo. Tako kot v Sloveniji, tudi Španci 

koristijo zasebnike pretežno zaradi krajše čakalne dobe, še posebej za stanja, ki zahtevajo daljše 

čakanje pri specialistu.Večinoma Španci izkoriščajo javnozdravstveno mrežo, do katere so upravičeni, 

če plačujejo mesečno zavarovalno premijo. Manj kot 20% Špancev koristi izključno zasebne 

ponudnike zdravstvenih storitev. Do javne zdravstvene mreže lahko dostopajo španski državljani, ki 

so zaposleni oz. samozaposleni ter plačujejo socialne prispevke oz. so brezposelni in prejemajo 

socialno nadomestilo oz. so otroci ali študenti do 26. leta starosti oz. upokojenci oz. začasni prebivalci 

Španije, ki imajo kartico Evropskega zdravstvenega zavarovanja.  

Kar se je meni zdelo zanimivo, je to kar sem opazila na oddelku za perinatologijo, kjer so mi razložili, 

da njihov javni sistem krije 3 UZ v nosečnosti, v katere so vključni tudi merjenje nuhalne svetline in 

nekatera hormonska testiranja (npr. 2 hormonski test). Druga zanimiva navada, ki sem jo opazila med 

Španci pa je ta, da se zaposleni med seboj ne vikajo, četudi je govora o sodelovanju dveh različnih 

profilov ali veliki starostni/akademski razliki med dvema iz istega profila. 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Hospital Universitario Rio Hortega, Valladolid 

Oddelek: Ginekologija 

25-letna bolnica M.G.S.R. je bila sprejeta na oddelek za ginekologijo  10.8.2017 pod  diagnozo 

benigna neoplazma desne dojke. 

 

ANAMNEZA IN STATUS ob sprejemu 

F.A.: mati bp, oče AH, babica SB2, AH 

O.A.: vodene koze 

Predhodne ginekološke bolezni: / 

Predhodnja obolenja: do sedaj zdrava. 

Operacije: ne navaja. 

Poškodbe: ne navaja. 



 
 
 
 

 

Redna terapija: kombinirane OKC (Yasmin). 

Alergije: zanika. 

 

Menstrualni cikel: 

Menarche 14 let, ciklus na 28 dni, menstruacija traja 5 dni 

DZM: 5.8.2017, porodi: /, UPN: /, Spontani splavi:/ 

Kontracepcija: kombinirane OKC (Yasmin). 

 

S.A.: gospa pove, da zadnje 3 mesece opaža izboklino v zunanjem delu desne dojke, ki se je 

postopoma večala. Sprememba je ne boli ali srbi, se s ciklusom ne spreminja, prav tako ni opazila 

spremembe barve ali konsistence kože oz. bradavice. Povečanih aksilarnih bezgavk si ni tipala. 

Povišane telesne temperature ali mrzlice ni imela. Na levi dojki ni opazila ničesar posebnega. 

 

Splošna preiskava: orientirana, pogovorljiva. 

Ginekološka preiskava: dojki simetrični, koža dojk, areole in mamile obojestransko b.p., v desni dojki v 

zunanjem zgornjem kvadrantu palpatorno tipna kroglasta, čvrsta, od podlage premakljiva 

sprememba, desna dojka brez izcedka. Leva dojka palpatorno b.p. Aksilarne in supraklavikularne 

bezgavke obojestransko niso tipno povečane. 

UZ preiskava dojk: v desni dojki anehogena mehka struktura, ki meri 4,1x3,8 cm. Napravimo 

širokoigelno biospijo desne dojke in tkivo pošljemo na histološko preiskavo. 

 

POSEGI IN ZAKLJUČEK 

Izvid patologa pokaže da gre za benigni fibroadenom. Po posvetu z bolnico se odločimo za 

tumorektomijo sicer ne nevarne spremembe, ki pa je za pacientko moteča in v nizkem odstotku lahko 

predstavlja morebitno nevarno spremembo v prihodnosti. Tumorektomija je bila izvedene pod splošno 

anestezijo in je potekala brez zapletov.  


