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Ime in priimek: Tomaž Primožič 

 

1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Imajo obvezno zdravstveno zavarovanje. To je razdeljeno na 3 stopnje. 1 stane 20 tisoč na mesec, 2 

50 tisoč na mesec in 3 100 tisoč na mesec. Če to preračunamo v € (16500IDR = 1€) pomeni da je 

najdražja 6€ na mesec. V katri stopnji pa si pa ni odvisno od tvojega prihodka ali česa drugega, 

ampak si lahko sam izbereš. Prav tako je otroci niso zavarovani po starših ampak je potrebno za njih 

tudi mesečno plačevati zavarovanje. Poleg tega pa imajo tudi privatno zavarovanje. Ta so cenovno 

lahko zelo različna in ponujajo zelo različne prednosti. Zanimivo je da bogatejši ljudje izberejo 1 

stopnjo zavarovanja ter nato sklenejo drago dodatno zavarovanje. Brez da bi sklenil vsej eno od 

obveznih zavarovanj pa ne moreš skleniti dodatnega. Prav tako so vsi ljudje zajeti v nezgodno 

zavarovanje (torej če je prometna nesreča ti bodo pomagali, tudi če ne vedo kdo si. Ko pa ugotovijo 

pa te premestijo glede na tvoje zavarovanje. Najrevnejši sloj ima obvezno zavarovanje zastonj, ampak 

država redno preverja če je resnično tako reven da ne zmore 20 tisoč na mesec (teh ljudi je zelo malo).  

V grobem pa potem poteka zdravstvena praksa podobno kot pri nas, vsak ima osebnega zdravnika 

(ženske nimajo osebnih ginekologov). Javne bolnice dostopne vsem z osnovnim zavarovanjem (torej 

vsem). Zasebne pa rabiš dodatno.  

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Sailful Anwar General Hospital 

Oddelek: Travmatologija 

Sicer sem videl nekaj eksotike, ampak bolj pomembno in zanimivo mi je bilo koliko motorističnih 

nesreč imajo. Zato nebom opisal samo 1 primera, temveč postopek sprejema v bolnico in obravnave 

po motoristični nesreči. 

Torej vsakodnevno je bilo okoli 10 motorističnih nesreč (od tega večinoma v popoldanskem času). Na 

to je vplivalo tudi da dopoldan obratuje več bolnic, popoldan pa paciente vozijo v glavno bolnico (torej 

k nam). Večinoma so bili to zlomi golenice in piščali. Videlo pa se je tudi kakšne zlome glave oz odprte 

rane na glavi, saj čelade ne uporabljajo zmeraj. Torej zlom goleni zdravijo operacijsko. V primeru da 

gre za zaprti zlom z zdravljenjem počakajo 1 teden. To pa zato ker ne uspejo operirati vseh pacientov 

takoj in čakajo na 2 ugodno okno za takšne operacije (med 5-10 dnem). Pred operacijo s CT ne izvede, 

saj ima bolnica samo 1 CT in 1 MRT. So pa zato vsi odlični v branju RTG posnetkov. Sama operacija 



 
 
 
 

 

poteka na podoben način kot pri nas, le materiali, ki jih uporabljajo so starejši in cenejši. Po operaciji 

pacientu kirurg razloži kako poteka rehabilitacija ter mu pokaže vaje, ki jih more izvajati. Načeloma se 

pacienti več ne vračajo na kontrolo, če pa se pa je to po več mesecih ali če so kakšne hujše 

komplikacije.  

 

   

Pri zlomu stegnenice si pomagajo s takšno mašino za repozicijo 

 

Ker nimajo dovolj svinčenih plaščev se ko je slikanje med operacijo vsi v operacijski postavijo za tiste 

ki plašče imajo 

 



 
 
 
 

 

  


