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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Švicarski zdravstveni sistem temelji na promociji javnega zdravja ter. čim nižjih stroških. Želijo   

povečevati odgovornost posameznika za lastno zdravje. Tako mora V primeru, da  ne pride na 

pregled ali pa odpove termin v bolnišnici manj kot 24 ur pred terminom, bolnik plačati znesek v višini 

100 CHF.  

Sicer imajo Švicarji  podobno kot mi sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja; le to je 

univerzalno za vse prebivalce, poleg tega pa obstaja še dodatno zdravstveno zavarovanje. Obvezno 

zdravstveno zavarovanje krije zakonsko določen obseg storitev, je enotno za vse prebivalce ne glede 

na starost ali zdravstveno stanje. Zavarovanec plačuje premijo za zavarovanje, ki je različno visoka , 

nekje do 8% prihodka. Zavarovalnica krije stroške hospitalizacije in zdravljenja, del zdravljenja pa 

plača bolnik sam. Dodatno zavarovanje vključuje višji standard bolniške sobe, zdravljenje in kritje 

stroškov zdravljenje nekaterih bolezni, ki jih osnovno zavarovanje ne ter različne dodatne ugodnosti 

med bivanjem v bolnišnici. 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, se pa premije med zavarovalnicami lahko razlikujejo. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Kantonsspital Baselland Bruderholz 

Oddelek: Interna medicina 

ANAMNEZA 21-letni pacient M.A. prihaja na urgenco zaradi vrtoglavice, vročine, driske, slabosti in 

splošnega slabega počutja. Težave so se začele 2 dni nazaj, na dopustu v Barceloni, kjer je zjutraj 

začutil slabost, dodatno bruhal in zaradi slabosti ponoči ni mogel spati. Večer prej so s prijatelji pili 

alkohol, jedel pa je pico in sladoled. Slabost se je tekom dneva stopnjevala,  poroča o vrtoglavici in 

driski v večernem času dan pred sprejemom, ko se je vrnil iz Barcelone.  Prav tako navaja mrzlico, 

vročine pa si ni izmeril. Navaja povečan apetit. Zaradi izrednega slabega počutja in vztrajajoče driske 

je odšel k osebni zdravnici, ki ga je napotila v bolnišnico. Sicer pacient ne jemlje nobenih zdravil in je 

zdrav. 

STATUS Orientiran, neprizadet, evpnoičen, acianotičen, primerno prehranjen, pogovorljiv, orientiran 

v prostoru in času, anikteričen, afebrilen, anedematozen.  

Telesna teža: 86 kg, višina: 182 cm. RR 119/75 mmHg, frekvenca pulza 69 utripov/minut. 

Koža bleda, topla. Turgor kože je rahlo zmanjšan.  Poklep na mastoid neboleč, tragus na otip neboleč. 

Zenice ozke, okrogle, simetrične, centralno ležeče, odzivne na indirektno in direktno osvetlitev. 

Izstopišča vej V. živca neboleča na otip. Nosna sluznica primerno prekrvljena. Sluznica ustne votline 

vlažna, rožnata, žrelna loka simetrična, iztopišča parotide brez posebnosti. Jezik brez oblog, brez 

znakov centralne cianoze, zobovje sanirano. Bezgavke niso tipno povečane. CVP ocenim na 10 

mmH2O. Srčno konico tipam v 5. IKP levo na medioklavikularni liniji. Površina ca. 3 cm2. Srčna akcija 

ritmična, slišna 2 srčna tona, 1. In 2., brez šumov. Periferni pulzi  ae. Radialis, ae. Brachialis, 

ae.Femoralis communis, ae. Poplietalis, ae. Tibialis posterior, ae.Dorsalis pedis na so tipni in 

simetrični. Hrbtenica in rebra neboleča na otip. Sonoren poklep, dihanje čisto, brez piskov in pokcov. 

Trebuh palpatorno difuzno občutljiv, brez tipnih zatrdlin. Vranica in jetra nista povečana. Ledvični 

poklep neboleč.  Pri pregledu gibal preverim mišično moč zgornjih in spodnjih okončin, ki je 

ohranjena. 

POTEK Pacienta so iz urgence poslali na oddelek za interno medicino, kjer smo empirično uvedli  

Azithromicin 500 mg na 24 h p.o. 3 dni, mu nastavili infuzijo NaCl 0,9%, naredili EKG, pregledali urin, 

ki je bil brez posebnosti in kri, kjer se je kazal povišan CRP in levkociti in testirali blato na norovirus, 

Salmonelo, Shigello, E. coli itd.  Pacienta smo po enem dnevu poslali domov in mu naročili naj poje 

antibiotik do konca. 

Rezultati so po enem tednu pokazali pozitiven rezultat za Salmonelo enteritidis, pacient se je 

najverjetneje okužil z uživanjem sladoleda. 


