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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

 

Turčija ima dobro razvit zdravstveni sistem z zelo kompleksno strukturo. Javno zdravstvo  je 

centrilizirano in je večinoma organiziano s strani Ministrstva za zdravje. Zdravstveno 

zavarovanje je razdeljeno na javno zdravstveno zavarovanje in zasebno zdravstveno 

zavarovanje.  

Javno zdravstveno zavarovanje je sestravljeno iz treh delov. Najpomembnejši in največji je SSK 

ali SOCIAL INSURANCE INSTITUTION, ki pokrije večino stroškov (približno 80%).  Vsi zavarovalci 

socialnega zavarovalnega sistema lahko dobijo zdravstveno brezplačno oskrbo v bolnišnicah, 

ki imajo pogodbo z tem socialnim sistemom. Ta sistem pokrije: urgentna stanja, poškodbe pri 

delu, infekcijske bolezni, ekstraordinalne poškodbe, nosečnost in porod, plastične operacije, ki 

so zdravstveno potrebne ipd. Emekli Sandigi je zavarovanje javnih uslužbencev. Tretji je Bag-

kur ali zavarovalna organizacija za samozaposlene. 

Privatni sektor ima krajše čakalne dobe in kvalitetnejše storitve. Večina bank in zavarovalnic 

nudi zdravstvene storitve preko določenih bolnišnic ali zdravnikov, s katerimi imajo potpisano 

pogodbo.  

 

Zdravstveni sistem v Turčiji se je zaradi velike reforme, ki je trajala od leta 2000 do leta 2010, 

veliko izboljšal. Podobno kot v Sloveniji, v primeru da ima pacient ima zdravstvene težave, 

najprej gre k družinskemu zdravniku, ki ga napoti v bolnišnico, če je potrebno. Manjše 

bolnišnice ne izvajajo vseh storitev in zato so pacienti premeščeni po potrebi v večje terciarne 

klinične centre.  V zadnjem času se je kvaliteta zdravstvene oskrbe dviganila predvsem na račun 

privatnih bolnišnic, ki nudijo bolje izobraženo osebje ter razpolagajo z boljšo opremo. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Trakya universitesi hastanesi 

Oddelek: Kardiologija 

 

66 – letni KOPB bolnik je bil sprejet v urgentni center zaradi suma na STEMI lateralne stene. Ob 

sprejemu je povedal, da se že par dni počuti zelo utrujeno in težko diha. Dispneja je bila prisotna tudi v 

mirovanju. Te težave so se stopnjevale po smrti njegove žene, ki je umrla dva tedna nazaj in v zadnjih 

treh dneh so postale najbolj izrazite. Sicer je do takrat imel blage težave z dihanjem samo ob naporu. 

Bolečine v prsnem košu je zanikal. Tudi kašljal je, imel je rumeni izmeček, brez prisotnosti krvi. Zanikal 

je mrzlico ali vročino. Zanikal je izgubo zavesti, vrtogalvico ali glavobol. Bolečin v trebuhu ni imel, bruhal 

ni. Apetit je bil bolj slabi, shujšal ni. Blato in vodo je odvajal normalno, sveže krvi ali črnega blata ni 

opazil. Noge niso mu otekali. 

Prijemal je redno terapijo za KOPB ter statin. Bolnik je bil dolgoletni kadilec, ki je pokadil približno 40 

cigaret na dan.  

 

Bolnik je bil ob sprejemu prizadet, tahidispnoičen (fr. Dihanja 24-min), afebrilen, koža in vidne sluznice 

so bile primerno prekrvljenje, bezgavke niso bile tipno povečane. RR 139/59 mmHg, p 136/min, SpO2 z 

dodanim kisikom (preko VM) 92%. Pregled glave in vrat je bil b.p. Dihal je s pomožno dihalno 

muskulaturo. Pri avskultaciji dihanja je bil slišen podaljšan ekspirij s piski nad celotnimi pljuči. Srčna 

akcija je bila ritmična, tahikardna, tona sta bila fiziološko poudarjena brez slišnih šumov. Trebuh je v 

bil v nivoju prsnega koša, palpatorno mehak in neboleč. Jeter, vranice ali patoloških rezistenc ni je bilo 

tipnih, peristaltika je slišna bila slišna. Ledveni poklep je bil neboleč. Okončine so bili brez edemov, 

periferni pulzi so bili tipni. 

 

Najprej so naredili EKG, ki je pokazal tahikardijo s elevacijo ST veznice v odvodih V4-V6 z negativnimi T 

valovi. Laboratorij je pokazal levkocitozo, povišan troponin I in minimalno povišan CRP. PAAK je 

pokazala respiratorno acidozo. Potem je sledila invazivna srčna diagnostika, ki je pokazala TakoTsubo 

sindrom s pomembno mitralno insuficienco in brez hemodinamsko pomembnih zožitev koronarnega 

ožilja.  

Uvedena je bila intenzivirana večtirna bronhodilatatorna terapija in dodaten kisik. Prejel je 

parenteralne odmerke kortikosterioda, diuretik in drugo podporno terapijo. Ob tem se je vse izboljšalo, 

dodatnih zapletov ni imel. 


