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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Zdravstveni sistem na Tajvanu je precej drugačen kot pri nas. Ni namreč razdeljen na primarno, 

sekundarno in terciarno raven, obravnava bolnika pa se prav tako ne začne pri izbranem osebnem 

zdravniku. Bolniki se namreč sami ob bolezni napotijo direktno v klinike in bolnišnice, oddelek pa 

izberejo po občutku oziroma glede na rezultate iskanja po spletu. Takšen sistem je precej kaotičen in 

drag, saj se opravi veliko nepotrebnih preiskav. Tajvanci sicer imajo zdravstveno zavarovanje, ki je zelo 

ugodno, pri vsakem obisku zdravnika pa morajo plačati strošek administracije, ki znaša 100-200 NT$. 

Ker je ta znesek zelo nizek, veliko ljudi hodi v bolnišnico za vsako najmanjšo stvar. Na pediatriji, na 

primer, sprejmejo na oddelek otroke, z le en dan trajajočo vročino in brez drugih simptomov in znakov. 

Tako imajo večino časa polne vse postelje in dela čez glavo. 

Obravnava vseh pacientov na oddelku je načeloma enaka, to pa ne velja za bivalne pogoje. Namreč za 

doplačilo si lahko pacienti privoščijo ne le enoposteljne sobe, temveč tudi prave VIP apartmaje, ki bolj 

spominjajo na hotelske sobe kot na bolnišnico.  

Na oddelku je celotno vodenje pacientov popolnoma digitalizirano. Na računalnikih in tablicah imajo 

zdravniki in ostali zaposleni vedno dostop do anamneze, statusa, rezultatov laboratorijskih preiskav in 

slikovnih preiskav ipd. Zanimivo je, da je vodenje pacientov v celoti v angleščini, kar je sicer velik plus 

za študente iz tujine. 

Zdravniki v bolnišnici niso v celoti “v belem”. Načeloma nosijo le bele halje, drugače pa so oblečeni 

običajno. Nasvet: na večini oddelkov v bolnišnico je zelo mrzlo, zato se je pametno toplo obleči. 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Linkou Chang Gung Memorial Hospital 

Oddelek: Pediatrija 

Anamneza in status: 2-letni pacient L. G. prihaja v bolnišnico zaradi 3-dni trajajoče vročine 39,1 

stopinj celzija in obojestranskim konjuktivitisom. Vročina se slabo odziva na antipiretike. Starši 

opažajo večjo razdražljivost otroka in neješčnost. Drugih posebnosti ne opažajo. Porod je potekal 

brez komplikacij, cepljenja po programu, alergij starši ne navajajo. Pri pregledu potrdimo 

obojestranski negnojni konjuktivitis in enostransko povečane vratne bezgavke. Po telesu opažamo 

številne, a komaj vidne polimorfne kožne izpuščaje. Prav tako opažamo eritem in edem dlani in 

podplatov. 

Laboratorijske preiskave periferne krvi pokažejo povišan ESR, povišan CRP in povišan alfa-1-

antitripsin ter levkopenijo, normocitno normokromno anemijo in hiponatriemijo. Zaradi suma na 

Kawasakijevo bolezen naredimo še ultrazvok srca, ki pokaže dilatacijo koronarnega žilja. 



 
 
 
 

 

Pacienta zdravimo z IVIG 2g/kg telesne teže v infuziji 10-12h ter z aspirinom 80-100 mg/kg telesne 

teže/dan 6-8 tednov. Po 2 tednih naročimo kontrolno ultrazvočno preiskavo srca. Starše posebej 

opozorimo, da 11 mesecev po končani terapiji otroka ne smejo cepiti z živimi cepivi. 

 

Kawasakijeva bolezen je v Aziji veliko pogostejša kot pri nas. S primeri se na oddelku srečujejo 

praktično vsak teden. Sicer je bolezen samoomejujoča in se pozdravi sama v 12 tednih, a jo zaradi 

številnih komplikacij aktivno zdravimo. Najbolj se bojimo anevrizem koronarnih arterij, zmanjšane 

kontraktilnosti miokarda, srčnega infarkta, aritmij in periferne arterijske okluzije. Smrtnost kljub 

zdravljenju znaša 1%. 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


