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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

 

Celotna izmenjava mi je dala dober vpogled v zdravstveni sistem, ki ga imajo v Braziliji, ki je zelo 

drugačen od slovenskega. V Braziliji javni zdravstveni sistem ne deluje ravno popolno. Čakalne vrste so 

dolge, javne bolnišnice dotrajane in brez primerne opreme. Zaradi tega je privatni zdravstveni sistem 

veliko bolj razširjen kot v Sloveniji. Večina, če ne vsi, srednjega in višjega sloja je zavarovanih tudi pri 

privatnih zdravstvenih zavarovanjih.  

 

Zdravstveni sistem financira Ministrstvo za zdravje, ki skrbi za javno zdravstvene in zdravstvene storitve 

ter omogoča prebivalcem zastonj zdravstveno oskrbo v državnih oz. javnih bolnišnicah. Obstajajo tudi 

zasebne bolnišnice in klinike, dostopne tistim državljanom, ki plačujejo posebno zasebno zdravstveno 

zavarovanje ali pa storitev plačajo na dan pregleda ali posega. Večina Brazilcev se poslužuje javno 

zdravstvene oskrbe, kar pomeni, da so čakalnice in bolnišnice polne pacientov, čakalne vrste pa segajo 

v neskončnost. Kljub slabšim splošnim pogojem, pomanjkanju visoko cenovnih zdravil in 

visokotehnoloških naprav ter dotrajanim bolnišničnim stavbam, ponujajo javne bolnišnice dobro 

oskrbo, saj so zdravniki ter preostali kader izjemno prijazni, humani in je pacient zmeraj na prvem 

mestu. 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Hospital e Maternidade Celso Pierro, PUC Campinas 

Oddelek: Otroška kirurgija 

 

V tej bolnišnici je delal eden izmed najbolj priznanih otroških kardiokirurgov v Južni Ameriki in sama 

sem se že od prvega dne za nekaj ur na dan pridružila ekipi otroških kardiokirurgov, kjer so operacije 

ponujale tako velik nabor različnih primerov pacientov, ki jih v naši bolnišnici ni moč videti. Najbolj 

fascinantna je bila fetalna kirurgija in operacije na nedonošenčkih z tako različnimi anomalijami. 

Mentor me je vedno povabil zraven in ogromno naučil tekom posegov ter vključil v poznavanje vsakega 

primera in operacij.  

 



 
 
 
 

 

Najbolj zanimiv zame je bil primer nedonošenčka v 24. tednu, ki je potreboval PTA poseg, kjer z balonsko 

kateterizacijo odstranijo zamašitev žile. Zame je bilo najbolj fascinatno pri tem posegu je bilo, da je 

sama operacija trajala 30 minut in sama težavnost operacije, kljub temu, da govorimo o nedonošenčku 

je bila krajša v primerjavi z isto operacijo pri 5 letnemu fantu, ki je bila storjena isti dan.  Pri tem 5-

letnem pacientu je operacija trajala eno uro. Ta poseg se opravi ob rojstvu oziroma v roku enega leta 

starosti. Zanimivo je bilo tudi spremljanje okrevanja pacienta, kjer je veliko nedonošenčkov z različnimi 

anomalijami. Predvsem je zanimivo s tega vidika, da vidiš veliko več teh posebnosti kot v Sloveniji, kajti 

v Braziliji je splav prepovedan.  

 

  


