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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

S tem, ko sem delo opravljala na različnih bolnicah, sem spoznala obe strani brazilskega zdravstvenega 

sistema – javno in zasebno zdravstvo. Čeprav je javni zdravstveni sistem v teoriji eden boljše 

zasnovanih, je v praksi daleč od tega. Zagotavljal bi naj enakopravno primarno obravnavo in dostop do 

zdravstvenih storitev vsem državljanom, tudi najrevnejšim in to brezplačno. Veliko ljudi (200 milijonov) 

in premalo sredstev (50% javnih sredstev, ki so po mnenju domačinov šla v politične žepe), skupaj 

podlaga za zelo dolge čakalne vrste, včasih tako dolge, da je za obravnavo že prepozno. Ko pa se pride 

na vrsto pa ljudi čakajo zdravstvene ustanove v precej slabem stanju in (pre)hitra obravnava. Kljub 

trudu zdravnikov, s takšnim sistem nihče ni zadovoljen. Prav tako je ogromna razlika med dostopom do 

zdravstva v mestu in na podeželju. Pogosto je na podeželju pokrita le osnovna oskrba (in še ta je zelo 

skromna) in je za težjo bolezen/poškodbo potrebno potovati tudi 3 ure in več. Več obiskov v bolnišnicah 

v primerih kroničnih bolezni si tako marsikdo ne more privoščit, prav tako je razdalja pomemben faktor 

v primeru akutnih stanj. 

Medtem pa zasebno zdravstvo cveti. Z velikim delom javnih financ (40%) in samoplačništvom 

zagotavlja hitro in kvalitetno obravnavo 70 milijonom prebivalcem. Tisti, ki si lahko privoščijo, da na 

mesec plačujejo določeno vsoto zasebnim zavarovalnicam imajo na razpolago dobro opremljene 

bolnišnice in primerno obravnavo. 

Kogarkoli vprašaš nima o javnem zdravstvu povedati nobene dobre stvari in čeprav se vsi zavedajo 

stanja le tega, se zaenkrat, zaradi trenutnega političnega stanja, na tem področju ne obeta nič novega. 

S tem, ko sem videla, s kakšnimi težavami se srečuje država, ki ima tako velik BDP, z delom katerega bi 

naj financirala zdravstvo, sem ugotovila, kako enostavno dostopno in kvalitetno je zdravstvo v Sloveniji.  



 
 
 
 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Hospital Electro Bonini 

Oddelek: Splošna kirurgija 

Primer mezenterialne ishemije. Za primer sem se odločila, saj je bil najtežji obravnavan primer v času 

moje izmenjave, pri katerem sem se naučila kako pomembno je, da se čimprej prepozna vzrok klinične 

slike akutnega abdomna. 

 

Pacient RDC, 59 let, moški, pride v ambulanto 20.8.2018 

- Do sedaj ima že 15 dni difuzno abdominalno bolečino in epizode bruhanja in krvavo drisko.  

- Spremljajoče bolezni in razvade: hipertenzija, bivši težki kadilec (prenehal pred 6 meseci) 

- Preiskave 20.8.: Opravili so laboratorijske preiskave krvi,  

EKG je pokazal atrijsko fibrilacijo (za katero so menili, da je morda kronična),  

RTG prsnega koša in abdomna pa obojestr. bazalno pljučnico, brez pnevmoperitoneja. 

Naslednji dan (21.8.) je bil sprejet na kirurški oddelek. 

- Ob pregledu evpnoičen, KT in frekvenca normalno, primerno hidriran, kardiorespiratorna 

avskultacija bp., abdomen je difuzno zelo boleč in občutljiv na palpitacijo. Predpisali so mu post 

in obilno hidracijo, IV antibiotično terapijo (cefriaxon + metronidazol), nastavili so tudi  

nazogastrično sondo.  

- Znova so opravili preiskavo krvi (rezultati so bili slabši, kot dan poprej)   

- Naredili so CT abdomna, ki je pokazal ciste v skorji ledvic, obojestransko pljučnico in 

divertikulozo debelega črevesa. 

Še Isti dan se mu je stanje poslabšalo; postal je hipotenziven, tahipnoičen, zmeden,  bolečina v trebuhu 

pa se je še ojačala. Zaradi klinične slike sepse so ga premestili na intenzivo in mu zamenjali antibiotično 

terapijo na cefepim + ampicilin + metronidazol. 

22.8.: Pacient je bil hemodinamično stabilen, brez potrebe po vazoaktivni terapiji. 

23.8.: Zjutraj opravimo eksplorativno laparotomijo, ugotovi se ishemija mezenterija z nekrozo 

distalnega jejunoma, razširjenim ileumom in desnim kolonom. Opravi se resekcija celotnega 

nekroznega območja ter jejunostomija in traversostomija.  

Pacient se post operativno vrne na intenzivo, je na mehanični ventilaciji in potrebuje tudi noradrenalin.  

Sepsa se ni popravila in pacient je 28.8. umrl.  

 

 

  


