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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Zdravstveni sistem Republike Indonezije je organiziran v treh nivojih. Na vrhu je t. i. Puskesmas ali 

družbeni zdravstveni center (večje in manjše bolnišnice, zdravstveni domovi-mesta), na sekundarnem 

nivoju delujejo sub-centralne zdravstvene ustanove (manjši zdravstveni domovi). Primarna raven je 

raven vasi (ambulante družinskih zdravnikov). Po podatkih od Ministrstva za zdravje Indonezije 

obstaja 2454 bolnišnicah po vsej državi, s skupno 305,242 postelj,  kar pomeni 0,9 postelje na 

100.000 prebivalcev! Med temi je 882 bolnišnic v državni lasti in 1509 zasebnih. Povprečno število 

zdravnikov je 0.2 zdravnika in 1.2 medicinskih sester ter babic na 1.000 prebivalcev.  

Zdravstveno varstvo je v javnih bolnišnicah brezplačno za vse državljane Republike Indonezije. 

Ministrstvo za zdravje Indonezije zagotavlja celovito zdravstveno varstvo in cepljenja tudi za ljudi, ki 

živijo izven večjih mest. Podatki vzeti iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za leto 2013 kažejo, 

da znašajo izdatki vlade za zdravje okoli 3,1 odstotka celotnega bruto domačega proizvoda (BDP). 

Splošno sta priznani tako tradicionalna in sodobna medicina in ljudje se lahko zaposlijo tako v eni kot 

drugi. Tradicionalna medicina še vedno uživa veliko priznavanje sploh med ljudmi iz podeželja in 

ostaja prva izbira za zdravljenje mnogih bolezni.  

V večjih mestih prebivalci do zdravstvene oskrbe lažje dostopajo. Ravno nasprotje so ruralna 

območja, ki imajo zelo omejene zmogljivosti za nudenje ustrezne zdravstvene oskrbe. Problem teh 

območjih je velika oddaljenost in težka dostopnost zaradi geografije in infrastrukturne nedovršenosti.   

Največji javnozdravstveni problem predstavljajo tropske bolezni (malarija, denga, …), driska 

predvsem pri otrocih zaradi pitja vode oporečne kakovosti, črevesni paraziti itd. 

Kot zanimivost še to, da je študij medicine v Indoneziji v celoti plačljiv. Po diplomiranju na medicinski 

fakulteti in pol letnem pripravništvu se lahko zdravniki zaposlijo na primarni ravni ali nadaljujejo s 

specializacijo, ki je ravno tako plačljiva. Specializacija povprečno traja 5 let.  

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Zainoel Abidin General Hospital, Banda Aceh 

Oddelek: Splošna kirurgija 



 
 
 
 

 

6 dni stara deklica deklica je bila rojena z makrocefalijo. V prenatalni diagnostiki z UZ niso ugotovili 

nobenih odstopanj. V anamnezi ni bilo podatkov o predhodnih zastojih rasti in-utero. Deklica ni imela 

niti krčev in ne vročine, bila je samo zelo razdražljiva in jokava.  

Porod je potekal s carskim rezom, ker se maternični vrat matere po dveh dozah oksitocina ni razširil 

zadosti. Ob porodu deklica ni zajokala. Ocena po APGAR lestvici je bila 2 po prvi minuti in 4 po petih 

minutah. Ta nizka ocena je nakazovala na visoko stopnjo askifksije. Deklica je prejela kisik po maski. 

Bila je premeščena na oddelek za neonatologijo, kjer so jo hranili z materinim mlekom vsake tri ure. 

Po treh dneh je bila deklica predstavljena nevrokirurgu.  

Status: sprednja in zadnja fontanela sta bili napeti, makrocefalija (okcipitofrontalni obseg je znašal 53 

cm), prisotna sta bila fenomen zahajajočega sonca (pareza pogleda navzgor) in fenomen počenega 

lonca. Na skalpu je bila vidna žilna risba, spodnje okončine so bile hipertonične. Diagnoza je bila 

postavljena s pomočjo transkranialnega ultrazvoka, ki je pokazal velik hidrocefalus z obojestranskim 

povečanjem ventriklov, najverjetneje zaradi atrezije aqueductus cerebri Sylvii.  

Deklica je na oddelku prejela 1 mg i. m. vitamin K, i. m. ampicilin, kloksacilin in gentamicin.  

Nevrokirurg se je odločil za operativno zdravljenje (ventrikuloperitonealni obvod-VPV obvod). Po 

operaciji je bila deklica ponovno premeščena na oddelek. Pri deklici lahko pričakujemo hujšo 

mentalno retardacijo kot posledico prizadetosti možganske skorje. 

 



 
 
 
 

 

 

 

  


