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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

 

Zdravstveni sistem v Braziliji je v osnovi podoben slovenskemu; financira ga vlada oz. Ministrstvo za 

zdravje  - Ministério da Saúde, 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. Več kot 70% 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. Zanimivo je to, da paciente kličejo po imenih (npr. gospa Maria), prav tako pa imajo enak 

način naziva tudi ostali zdravstveni delavci (npr. Doctor Renaldo). To pripisujem predvsem dolgim 

imenom, ki jih v povprečju sestavljajo 3 imena in 2 priimka. Zanimivo je tudi to, da specialist nima 

samo enega delodajalca (npr. UKC MB), ampak lahko vsak dan dela v drugi bolnišnici, bodisi v javnem 

bodisi v zasebnem sektorju, povrh vsega pa še lahko dodatno vodi lastno zasebno kliniko. Plačilo je 

namreč v največji meri odvisno od delovne postavke za posvet, pregled ali poseg. V splošne velja, da 

so lahko zdravniki v Braziliji izjemno premožni, kar sem se prepričala tudi na lastne oči, ko sem 

preživela vikend v domu ene izmed tamkajšnjih študent, katere starša sta bila kardiologinja in 

abdominalni kirurg. Kljub vsemu pa je ne glede na javno ali zasebno zdravstvo vsem najpomembneje 

to, da se pacient dobro počuti, da se mu situacija in posegi razložijo (še posebej v javnih bolnišnicah, 

saj s tem ohranjajo paciente pri zavesti, da je zdravstvo dobro in nujno zanje) in da odide iz bolnišnice 

zdrav ali vsaj maksimalno oskrbovan. Gre za lastnosti, ki jih pri evropskih ali slovenskih zdravstvenih 

delavcih ne srečaš tako pogosto in upam, da se bom sama v karieri bolj približala Brazilcem. 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Hospital Universitário de Taubaté 

Oddelek: Oddelek za splošno interno medicino 

 



 
 
 
 

 

16-letna K. S. je bila sprejeta na oddelek splošne interne medicine zaradi dispneje,  povišane telesne 

temperature, bolečine v prsnem košu in splošne prizadetosti. Po celotni ustni sluznici so bile bele 

razjede ali soorji.  Pacientka doslej ni imela nobenih zdravstvenih težav, sicer pa je bila na dan 

sprejema 10 tednov noseča. V družini je mati obolela za virusom HIV in ne prejema terapije, prav 

tako ni prejemala terapije v nosečnosti.  Obolela za virusom HIV je tudi mati pacientkinega partnerja, 

ki pa uživa redno terapijo od začetka bolezni.  Pacientka je zanikala okužbo z virusom HIV, prav tako 

njen partner. Odvzeti so bili vzorci krvi za plinsko analizo krvi, hematološke in biokemijske preiskave 

ter presejalni testi za HIV in hepatitis B in C. Takoj ob sprejemu so napravili RTG p/c, ki je pokazal 

pljučnico, zato so odvzeli še vzorec sputuma za izolacijo mikroorganizma. Pacientko so takoj pričeli 

zdraviti z empirično antibiotično terapijo, po izolaciji pneumocistis jiroveci pa so terapijo spremenili 

na kombinacijo trimetoprima s sulfametazolom i.v. Pozitiven je bil tudi test na virus HIV, zaradi česa 

je začela prejemati citostatike, kljub nosečnosti. Po treh tednih obilne terapije se je njeno stanje 

stabiliziralo, izginili so tudi vsi soorji in odpuščena je bila v domačo oskrbo. 

Pri tej pacientki je prišlo do vertikalnega prenosa okužbe iz matere, ki svoje okužbe z virusom HIV 

nikoli ni zdravila. Posledično imajo takšni potomci spremenjen habitus, kar se je videlo tudi pri K.S.; za 

16-letnico je bila visoka 146cm in težka 43kg, njene obrazne poteze in telesni habitus  pa so bili takšni 

kot pri 12-letnici. Specialist za delo s HIV pozitivnimi bolniki mi je razložil, da je posledica nezdravljene 

vertikalne okužbe tak spremenjen habitus in da je tega v Braziliji ogromno.  Prevalenca vseh okuženih 

med 15. in 49. je 0,3% (razmerje M:Ž je 1,7:1), kar je glede na več kot 200 milijonov prebivalcev okoli 

60 tisoč bolnikov. Največjo težavo pa predstavljajo tisti bolniki, ki kljub javno dostopnim  brezplačnim 

zdravilom, teh ne jemljejo, saj si mislijo da so zaradi odsotnosti vidnih sprememb na telesu zdravi. 
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SPLOŠNA NAVODILA:   

Dokument shrani kot pdf obliko in ga poimenuj DRŽAVA, MESTO – zdravstveni sistem in opis 

primera, ime in priimek (npr: NEMČIJA, BERLIN – zdravstveni sistem in opis primera, Jaka Novak).  


