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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Njihov sistem je kar kaotičen, pacientov je ogromno, zdravnikov pa zelo malo. Glede na stopnjo 

nujnosti imajo urgenco razdeljeno na tri sektorje; rumen, oranžen in rdeč. Oranžen sektor je najbolj 

zapolnjen in večkrat so pacienti ležali na hodniku. Ko jim je zmanjkalo postelj pa so ležali na kovinski 

podlagi. Delo v bolnišnici je bilo pestro, saj sem videla zelo veliko zanimivih primerov. Žal pa je zaradi 

izredno slabega zdravstvenega sistema oskrba pacientov zelo slaba. 

Imajo neke vrste zdravstveno zavarovanje, ki krije zelo zelo malo. Zaradi tega je večina pacientov 

deležna izjemno slabe zdravstvene oskrbe. Zavarovanje krije zgolj zdravila za sladkorno bolezen in 

HIV, kaj dosti ostalega pa ne. Tako si morajo pacienti sami plačati vse preiskave, kar je za marsikoga 

predrago in si tega ne more privoščiti. Tako pacient, ki nima denarja za preiskave ali zdravila, tega 

preprosto ne dobi in lahko umre zaradi banalnih zadev, katere bi enostavno rešili.  

Komunikacija med zdravniki in pacietni je zelo slaba, saj zdravniki vidijo paciente kot objekte in ne kot 

ljudi. Tako ni resničnega stika med bolnikom in zdravnikom, ni razlage bolezni ali poteka zdravljenje. 

Pacienti so večkrat prepuščeni sami sebi in če nimajo družine, ki bi za njih poskrbela se jim slabo piše. 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Komfo Anyoke Teaching Hospital Kumasi 

Oddelek: Urgentna medicina 

19 letni moški je bil na urgenco pripeljan v spremstvu policaja. Le ta je poročal, da je fant poskušal 

oropati banko, vendar mu je to policija preprečila, ko je poskušal zbežati so ga ustrelili v desno golen. 

Zatem pa je skočil v kanal z odpadnimi vodami. 

Ob sprejemu v rdečem sektorju je bil pacient pri polni zavesti, stabilen. Glavna težava je bila strelna 

rana desne goleni. Strel je polomil tako tibo kot fibulo. Stopalo je bilo toplo, pulzi tipni, brez NC 

izpadov. Rana je bila hudo kontaminirana, prisotna je bila tudi venska krvavitev. 

Ker je bil pacient revež brez zavarovanja je začetna oskrba vključevala obvezo rane, brez izpiranja. 

Nato je pacient čakal na operacijo v rdečem sektorju naslednje dva dneva. Ko so se končno odločili za 

operacijo so kirurgi ugotovili da nimajo svedra, potrebnega za ustavitev vijakov, saj imajo v celotni 

bolnici samo enega in tega so uporabili pri prejšnjem posegu. Zato se je operacija zamaknila za 4 ure, 

da se je vijak steriliziral. Pri operaciji je kirurg najprej opravil obširno izpiranje rane. Nato so napravili 

zunanjo fiksacijo. Šele med operacijo je pacient prejel prvo dozo antibiotikov, saj je glavni kirurg 

uspešno izprosil za eno dozo na urgenci. 



 
 
 
 

 

Zaradi velikega kožnega defekta rane niso mogli zapreti, zato so jo sterilno povili in pacienta odpeljali 

na oddelek. Od takrat naprej pa žal ne vem kaj se je dogajalo s pacientom. 

 

 


