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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Zdravstveni sistem v Libanonu je v 90% zasebni. V Libanonu je le malo javnih bolnišnic, ki delujejo na 

zelo nizkem nivoju. V kolikor si lahko privoščiš javno zdravstvo vsi odhajajo v številne javne 

ambulante in bolnišnice. Zdravstveno zavarovanje je organizirano s strani zasebnih zavarovalnic, 

številni pa zdravstvene storitve tudi plačujejo v sami bolnišnici, brez zavarovanja.  

Tisti ki si lahko privoščijo dobijo res odlično zdravstveno oskrbo, zato v Libanon prihajajo številni tujci 

(iz Sirije, Iraka, Saudske Arabije) samo na zdravljenje. Ker so bolnišnice zasebne ni nikakršnih čakalnih 

vrst, tudi pomankanja zdravnikov ne poznajo. Številni zdravniki imajo izkušnje iz Združenih držav 

Amerike, saj mnogi opravljajo del svoje specializacije ali fellowship v ZDA. Vsi študentje tekom 

svojega študija opravljajo USMLE (step 1 in 2 tekom študija, step 3 po specializaciji).  

Zaradi zasebnega zdravstva pa se seveda dogajajo neugodne situacije, kot jo je doživela kolegica na 

urgenci. Po prihodu bolnika z možgansko kapjo, so ugotovili da njegovo zdravstveno zavarovanje ne 

krije aplikacije streptokinaz, ki so seveda nujno potrebne za uspešno hitro zdravljenje možganske 

kapi. Zdravniki so poskusili čim več urediti in so kasneje aplicirali zdravilo, ki je bilo krito s strani 

dobrodelnega sklada bolnišnice – je pa to povzročilo daljše čakanje na zdravilo in zagotovo slabši 

potek zdravljenja.  

Zanimiva se mi je zdela rešitev, ki jo imajo v AUB, ki je učna bolnišnica. Imajo dve vrsti ambulant – 

privatne (kjer pacienta pregleda specialist določene stroke) in učne ambulante. V učnih ambulantah 

pacienta najprej pregledajo študentje, nato specializanti in nato se specializanti skupaj s študenti 

pogovorijo o pacientu in določijo potek zdravljenja. Seveda mora vse na koncu podpisati tudi 

specialist. Te učne ambulante so za pacienta cenovno bolj ugodne, omogočajo učenje študentov in 

specializantov, a hkrati menim, da pacienti dobijo zelo dobro zdravstveno oskrbo, saj o njih debatira 

več zdravnikov. Dober kompromis cene in izobraževanja.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: American University of Beirut Medical Center 

Oddelek: Urologija 

 

V ambulanto prihaja 3 letni otrok z očetom. Prišla sta po drugo mnenje glede praznega skrotuma na 

levi strani. Telesni pregled prikaže, da ima otrok normalno razvite zunanje moške genitalije. Od 

pregledu testisov ugotovimo, da je desno mode retraktabilno in ob strahu otroka zdrkne nazaj v 

ingvinalni kanal. Levega testisa ne otipamo ne v skrotumu, kakor tudi ne v ingvinalnem kanalu. 

Zatrdlin prav tako ne tipamo ob palpatornem pregledu abdomna. V družinski anamnezi starši drugih 

težav z genotourinarnim sistemom ne navajajo.  

Staršem razložimo, da je po smernicah indicirana laparoskopska ekspolaracija abdominalne votline. 

Le eksporitativna operacija in pogled z lastnim očesom ima dovolj veliko natančnost, da lahko 

zaznamo modo, ki je lahko tudi le 0,5 cm v premeru. Prav tako nam le laparoskopski pregled omogoča 

postavitev diagnoze agenezija testisa, saj bi pri tem stanju videli a. testikularis, ki se slepo končuje. V 

primeru identifikacije nespuščenega testisa pa nam preiskava omogoča, da jo takoj spremenimo v 

kurativni postopek in nespuščen testis odstranimo in tako preprečimo maligno transformacijo.  

Druge diagnostične preiskave nimajo natančnosti in specifičnosti kot jo ima laparoskopska 

eksplorativna operacija, ki je potrebna za potrditev ali odvrnitev obstoja nespuščenega testisa. 

Ultrazvok je preveč odvisen od preiskovalca in nima dovolj velike ločljivosti, prav tako ni dovolj 

natančen pregled z CT ali magnetno resonanco. V kolikor pa bi z drugo diagnostično preiskavo odkrili 

nespuščen testis bi otrok v vsakem primeru moral biti operiran, da bi nespuščen/abdominalni testis 

odstranili.   

 

  


