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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Zdravstvo v Turčiji je centralizirano in  Ministrstvo za zdravstvo je glavni oskrbnik storitev zdravstvenega 

sistema. 79,6% sredstev pridobijo iz Inštituta za socialno varnost, preostanek so out-of-pocket vložki v 

zdravstveni sistem. Zdravstveno zavarovanje se deli na tri dele, na že omenjeni SSK (Social Insurance 

Institution), Emekli Sandigi (Pokojninski sklad javnih uslužbencev) in na Bag-Kur in SSI, ki zadeva 

brezposelne. 

Zdravstveni sistem Turčije se je v zadnjih letih korenito spremenil. Uspehe za to lahko v največji meri 

pripišemo zdravstveni reformi - Health Transformation Program (http). Z reformo so sprožili serijo 

ukrepov, s katerimi so posegli v upravljanje, efektivnost ter kvaliteto zdravstvenega resorja. Z reformo 

so v prvi vrsti okrepili zdravstveno oskrbo primarne ravni in do konca leta 2010 se je zaključil ukrep, da 

je vsak pacient pripisan določenemu specialistu družinske medicine.  

Zaradi močno izboljšanega vlaganja v infrastrukturo, opremo in zaloge medicinskih pripomočkov, 

osebje ter njihovo izobraževanje, se je učinek zdravstvenih storitev močno izboljšal. Ker ima Turčija 

nizko razmerje med populacijo in zdravniki ter medicinskim osebjem na splošno, so se v zadnjih letih še 

posebej posvetili reševanju tega primanjkljaja. Zdravstven status Turčije se je v zadnjih letih močnih 

izboljšal, zahvaljujoč predvsem izboljšanim življenjskim okoliščinam in socio-ekonomskemu razvoju.  

Ob tem pa so Turki povečali avtonomijo posameznih bolnišnic in v spremembe vključili predloge 

pacientov. V zadnjem času se kvaliteta zdravstvene oskrbe dviga predvsem na račun privatnih bolnišnic, 

ki nudijo bolje izobraženo osebje ter razpolagajo z boljšo opremo. Turčija razpolaga z več privatnimi 

bolnišnicami kot Indija in Tajska skupaj, ki veljata kot državi zdravstvenega turizma, poleg tega pa so 

plače zdravnikov v primerjavi s Slovenijo na zavidljivi ravni. 

 

Kje na lestvici zdravstvenega sistema Evrope kotira Turčija v primerjavi s Slovenijo? 

http://uk.businessinsider.com/the-best-health-care-in-europe-2015-1 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Eskişehir Osmangaz University Hospital 

Oddelek: Urgentna medicina 

 

V  urgentni center je bil sprejet 46-letni pacient, slabo uro potem, ko je utrpel balistično travmo. 

Ustreljen je bil levi zgornji kvadrant abdomna. Do streljanja je prišlo, ko ga je napadel sosed. Strelno 

orožje je bila pištola kalibra 9mm. Pacient je bil orientiran v prostoru in času, z vidno prisotnimi 

bolečinami. Na vprašanja je odgovarjal počasi in zbrano.  

Zabeleženi vitalni znaki: telesna temperatura 37,2°C, srčni utrip 118, krvni tlak 110/70, RR 28, saturacija 

z obrazno masko je dosegla 99%. S prvim pregledom smo ugotovili, da so pljuča in dihalna pot čisti. Ob 

sprejemu je bil pacient stabilen. Vsi perifetni pulzi so bili tipni in simetrični. Kratek nevrološki pregled je 

podal oceno GCS 15. Pacient je lahko premikal vse okončine brez večjih  senzoričnih in motoričnih 

nevroloških izpadov. 

Pacient je dobil i.v. infuzijo Ringerjevega laktata. Podroben pregled trupa je nakazal na solitarno strelno 

rano v zgornjem levem kvadrantu sprednje abdominalne stene. Iz rane ni krvavel. Izstopna rana ni bila 

vidna. Naročili smo RTG p/c in RTG pelvisa. Anamnestično smo ugotovili, da je pacient v preteklosti 

bolehal za limfomom, bil je v remisiji po kemoterapiji. Poleg tega je imel v preteklosti dve eksplorativni 

laparatomiji zaradi neznanega vzroka. Zanika alergije in jemanje drog. 

Zaradi penetracije, ki jo je povzročil izstrelek z visoko hitrostjo, je bila sprejeta odločitev za eksplorativno 

laparatomijo. Po vstavitvi Foleyevega katatetra, ni bila ugotovljena večja hematurija. Po vstopu v 

abdomen, je bila prisotna kri v peritoneju, brez večje krvavitve v prvem in drugem kvadrantu. Ni bilo 

večje poškodbe vranice, kapsula intaktna. Ugotovljena je bila penetrantna poškodba kardije. 

Anteriorna stena želodca je bila zašita, anteriorno v plasteh, posteriorno z gastrointestinalnim 

staplerjem. 5 cm jetrne laceracije smo oskrbeli s šivi. 

Zaradi lokalne kontrole hemostaze sta bila aplicirana topikalna koagulanta Fibrillar in Aventine. Med 

operacijo je pacient prejel štiri enote rdečih krvničk in dve enoti sveže zamrznjene plazme. Potem ko 

smo se prepričali, da ni več abdominalne krvavitve, je bila sprejeta odločitev o zaprtju abdomna. Med 

operacijo izstrelek ni bil najden. Pacient je bil sprejet na intenziven anesteziološki oddelek v stabilnem 

stanju in naknadno dobro okreval. 


