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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

 

Celoten zdravstveni sistem je naravnan k promociji javnega zdravja, zmanjševanju stroškov in 

povečevanju odgovornosti posameznika za lastno zdravje in dobrobit. V Švici imajo podobno kot pri 

nas sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je univerzalno za vse prebivalce in dodatno 

zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje krije zakonsko določen obseg storitev in 

je enotno za vse prebivalce ne glede na starost ali zdravstveno stanje. Zavarovana oseba plačuje 

premijo za zavarovanje, ki je različno visoka (do 8% prihodka). Zavarovalnica krije stroške 

hospitalizacije in zdravljenja, vseeno pa mora bolnik del zdravljenja plačati sam. Dodatno zavarovanje 

krije zdravljenje nekaterih bolezni, ki jih osnovno zavarovanje ne, boljši standard bolniške sobe in 

dodatne usluge tekom hospitalizacije. Zavarovalnice pri dodatnem zavarovanju ne smejo postavljati 

nobenih pogojev glede starosti, spola ali zdravstvenega stanja. Premije za zavarovance pri določeni 

zavarovalnici morajo biti enako visoke za osebe iste starostne skupine, ne glede na spol ali 

zdravstveno stanje, seveda pa se premije od zavarovalnice do zavarovalnice lahko razlikujejo. 

Švicarski zdravstveni sistem je kombinacija javnega, delno zasebnega in popolnoma zasebnega. 

Zavarovanec lahko glede na višino premije, ki jo plačuje, sam prosto izbira med različnimi 

bolnišnicami za zdravljenje svoje bolezni. V primeru, da bolnik ne pride na pregled ali pa odpove 

termin v bolnišnici manj kot 24 ur pred terminom, mora plačati znesek v višini 100 CHF. 

 

  



 
 
 
 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

 

Bolnišnica: Universitätsspital Bern 

Oddelek: Klinika za diabetologijo, endokrinologijo, prehrano in metabolizem 

 

73-letni bolnik prihaja v endokrinološko ambulanto po totalni tiroidektomiji zaradi velike strume 

nodose, ki mu je povzročala težave pri dihanju. Kljub takojšnjem postoperativnem laringoskopskem 

pregledu, ki je pokazal intaktni glasilki, se je po dveh tednih in pol po operativnem posegu pojavila 

hripavost kot posledica enostranske pareze n. laryngealis recurrensa.  

Bolnik ima znane kolorektalne polipe zaradi katerih hodi redno na kolonoskopije in sindrom apnoe v 

spanju zaradi česar je na terapiji s CPAP. Že dlje časa opaža mravljinčenje v rokah in nogah. 

Parestezije v spodnjih okončinah so se izboljšale po operaciji diskus hernije marca 2016. Bolnik 

poroča tudi o mrzlih rokah in nogah, hitri utrudljivosti in bolečinah v mišicah pri hoji po stopnicah. 

Teža je stabilna, hitro se oznoji, se posebej ponoči. Občasno se pojavi glavobol, ki ni hud, dvojnega 

vida nima, krvni tlak je normalen, občasno je zaprt, po diagnosti karcinoma prostate zmanjšan libido 

in pojav erektilne disfunkcije. Bolnik je opazil, da ima večji nos, pred 5. leti je opustil nošenje 

poročnega prstana zaradi povečanih prstov in robatih rok. Velikost čevljev se je povečala za vsaj 1 

številko v zadnjih letih, drugače pa je brez sklepnih tezav. Zobovje je sanirano, bolnik pa poroča o 

pogostih obiskih pri zobozdravniku in napravljenih mostičkih zaradi neprimernega ugriza v zadnjih 

par letih. Galaktoreja anamnestično zanikana. Je nekadilec, ne uživa alkohola ali drog. Alergija na 

ciprofloksacin. 

Zdravila: Nebilet 5mg 1-0-0, Euthyrox 150 mcg 1-0-0, Uvamin 1-0-0 

Status: neprizadet, pogovorljiv, orientiran v prostoru in času, evpnoičen, acianotičen, anikteričen, 

afebrilen, anedematozen. Koža je na otip topla in vlažna, sluznice so primerno prekrvljene. Sistemske 

bezgavke niso tipno povečane. Turgor kože je primeren. Prominentne arkade, velik nos, zadebeljene 

nasolabialne gube. Brazgotina po totalni tiroidektomiji zaceljena, brez vnetnih znakov. Očitno 

zadebeljeni in grobi prsti, predvsem na rokah. Bolnik se znoji na trebuhu, pod pazduhami in v roke. 

Telesna teža: 84.4 kg, višina: 176 cm. RR 118/74mmHg, frekvenca pulza 72 utripov/minuto. 

 

Potek: Bolnik je brez kliničnih znakov za postoperativni hipoparatiroidizem. Korigiran kalcij je na 

zgornji meji 2.54 mmol/L pri inadekvatno povišanem PTH. Ugotovili smo premalo substituirano 

hipotireozo pri TSH 40 mU/L zaradi česar smo povišali dozo Euthyroxa iz 125 na 150 ug. 



 
 
 
 

 

Pri sestavljeni sliki bolezni pri bolniku s strumo nodoso, kolorektalnimi polipi, apneo v spanju, grobimi 

okončinami in potrebnim saniranjem zobovja smo diferencialno diagnostično posumili na 

akromegalijo in dolocili IGF-1 v serumu, ki je bil močno povišan in je znašal 509 ng/mL (norm. 64.0-

188). Močno povišan je bil rastni faktor – 13.6 ng/mL (norm. do 3.00). Zaradi očitnih rezultatov ni bila 

potrebna izvedba oGTT, bolnika pa smo naročili na MRI hipofize.  


