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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Javnozdravstveni sistem na Tajvanu pojmujejo kot najboljši v Aziji in 3. najboljši na svetu. Organizacijo 

bi težko razdelil na primarno, sekundarno in terciarno, saj vsa obravnava poteka v bolnišnicah ali 

univerzitetnih kliničnih centrih (ki jih je v večmiljonskem mestu ogromno). Sam sistem ne pozna 

zdravstvenih domov, ampak primarno selekcijo opravljajo že na urgenci, ki zgledajo bolj internistične 

urgence kot urgence nujne medicinske pomoči. S pomočjo dodatne diagnostike,  kjer na urgenci 

opravljajo tudi RTG, CT in MR nato pošiljajo paciente do specialistov (in-patient) ali domov in naročijo 

k specialistom drug dan (out-patient). Samo specializacije družinske medicine ne poznajo, poznajo 

specializacijo splošnega zdravnika, ki pa je sam nisem imel priložnost spoznati. Ob menjavanju treh 

oddelkov sem dobil občutek, da so specialisti še zraven družinski zdravniki, saj obravnavajo vse bolezni 

in ne le bolezni svoje stroke. Tudi sicer samega bolnika vedno spremlja v ambulanti celotna družina, 

tako da zdravnik hitro uredi tudi probleme ostalih družinskih članov. Sicer je obravnava pacienta že 

povsem digitalizirana (elektronske čakalne vrste, računalniško vodenje zdravniškega kartona), sam 

sistem pa krije nekje 70 % vseh stroškov. Največkrat je potrebno operacije za boljši končni rezultat 

doplačati (npr. boljši stent pri PTCA, lokalna/splošna anestezija pri gastro-/kolonoskopiji), kar nekatere 

ljudi podredi slabši zdravniški oskrbi in večji verjetnosti za možne zaplete. Če potegnem črto, je 

zdravstveni sistem v Sloveniji, glede na pietetni ugled sistema na Tajvanu, v dobrem stanju in pacientu 

omogoča več kot najboljši sistem v Aziji. Tudi raven znanja in strokovnosti je primerljiv oz. pri naših 

študentih glede na primerljive letnike višji, odnos pacientov do zdravnikov pa je še zadnja ločnica med 

sistemoma. Raven spoštovanja do zdravnikov na Tajvanu je izjemna in zato delo zdravnikov olajšano, 

kako se bo to spremenilo v Sloveniji pa pustimo času čas.    

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Taipei Medical University Hospital  

Oddelek: Gastroenterologija  

 

S: Pove, da ima 1 mesec pekoče bolečine v žlički po obroku začinjene in mastne hrane. Občasno se mu 

spahuje, občasno občuti bolečino v žrelu, ki mu je pridružen občutek kisline v ustih. Shujšal ni. Pravi, 

da je po jedi užival sodo bikarbono.  

O: Neprizadet, normokarden, normotenziven, prekomerno hranjen. Žrelo ni pordelo. Srce in pljuča b.p. 

Trebuh ni boleč, rezistenc ni tipati.   

A: K21 Gastroezofagealna refluksna bolezen   

P  

D: / 



 
 
 
 

 

E: Izogibanje količinsko obilnim ter mastnim ali kislim obrokom, pitju kave in alkoholu, dvig vzglavja za 

10-20 cm med spanjem, izogibanje ležanju 3-4 ure po obroku hrane, ohlapna oblačila, zdrav način 

življenja. 

T: omeprazol 40 mg (2 tbl/dan) 14 dni  

 


