
 
 
 
 

 

ČILE, SANTIAGO DE CHILE – August, 2015 

 

Ime in priimek: Klavdija Krajnc 

 

1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Njihov zdravstveni sistem se v osnovi na javnega in privatnega.  Po moji oceni so nekje med našim in 

Ameriškim zdravstvenim sistemom. Plačujejo zavarovanje, ki je obvezno in dokaj podobno našemu. 

Višina zneska je odvisna od višine dohodkov posameznika, hkrati pa se z nekaterimi stanji, za katere 

se predvideva večja potreba po medicinski negi, stroški povečujejo, kar vključuje tudi starost, kronične 

bolezni in nosečnost. Zavarovanje po večini krije stroške diagnostike v javnih bolnišnicah, vseeno pa je 

treba za zdravljenje doplačati.  Študenti so mi povedali, da je privatno zdravstvo veliko dražje, čakalne 

vrste so manjše, razpolaga z boljšo medicinsko opremo ter bolj usposobljenim kadrom, saj večina 

ambicioznih zdravnikov želi delati v privatnem zaradi boljših možnosti kariere in napredka. V javnih 

bolnišnicah se srečujejo s problem pomanjkanja kadra ter z ogromnimi čakalnimi dobami. Več denarja 

kot ima posameznik, boljšo zdravstveno oskrbo si lahko privošči.  

Kadar gre za urgentno stanje, mora po zakonu pacienta, ki se nahaja v kritičnem (življenjsko 

ogrožujočem) stanju po zakonu sprejeti katerakoli bolnišnica, ki se nahaja najbližje kraju nezgode. V 

najbližji bolnišnici so ga dolžni zastonj stabilizirati (tudi če nima zavarovanja), nato pa takšnega 

pacienta v večini primerov pošljejo v javno bolnišnico za nadaljnjo diagnostiko in zdravljenje ( v 

primeru, da si nadaljnje obravnave v privatni bolnišnici ne more privoščiti) 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Hospital Clinico Universidad de Chile 

Oddelek: Urgentna medicina 

Pacient prišel na oddelek v petek, 18.8.2015.  

Prejšne bolezni: Hipertenzija (od 2003), Hemoragična možganska kap (2012), Ca prostate, sum na 

kostne metastaze (PET + MRI abdomna, pelvisa narejen prejšnji teden, se še čaka na rezultate) 

 

Zdravila: fenitoin (ne jemlje redno), zadnje dva dni zaradi bolečine lumbalno jemlje Tramadol (hči 

pravi, da veliko – odmerka ne ve) 

Sedanje težave: Pacient pripeljan na urgenco  ob 10.30 zaradi 10 epizd tonično-kloničnih konvulzij, z 

uhajanjem urina in blata in izgubo zavesti. Med epizodami se zavest ni povrnila. Intubiran na terenu 

(tubus=26cm), aplikacija 1amp  Lorazepama. Hči pove, da je že  pred enim tednom izgubi zavest, pri 



 
 
 
 

 

tem ni poiskal zdravniške pomoči. Včeraj tonično klonični napad, samoomejujoč, brez izgube zavesti 

(prav tako ni poiskal pomoči) 

 

Status:  Ob prihodu sediran, tahikardija, blaga hipertenzija, zenice okrogle,  izokorične, odzivne na 

svetlobo. Srčna tona primerno naglašena, brez patoloških tonov in šumov. Abdomen bp. Slaba 

perfuzija, slabo tipni pulzi, distalni deli okončin hladni. Dihanje asimetricno (tubus). 

 

Diagnostika: monitoring vitalnih funkcj, kapnografija, MRI zaradi suma na ponovitev možganske kapi, 

vrednosti hemoglukotesta bp, PAAK  (PaO2=100mmHg, PCO2 = 35mmHg, FiO2 = 7.38), krvna slika bp, 

EKG brez znakov ishemije/aritmije, troponin = 0,38 

 

Terapija:  Intubacija + oksigenacija, Fiziološka raztopina 400ml, Fentanil 0,5mg ampb (4500mikrog), 

Midrazolam. 50mg 10ml (150mg), Propofol 200 mg 20ml (400mg), Hidrokortizon (200mg), 

Salbutamol (20ml), Midrazolam (100mg), Omeprazol (80mg) 

 

Pacient še isti dan hospitaliziran na nevrološki oddelek. 

 


