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1. Opis zdravstvenega sistema 

Zdravstveni sistem v Libanonu je skoraj v celoti zaseben. Javnih bolnišnic je zelo malo in vse 

skupaj deluje na zelo nizkem nivoju, toda večina si lahko privošči le to. Ljudje, ki so zaposleni 

v javnem sektorju imajo osnovno zdravstveno zavarovanje, ostali ne in si ga morajo plačati 

sami. V primeru, da nimaš denarja za zdravljenje in niti zavarovanja, ti po zakonu v urgentnih 

primerih morajo pomagati, vendar v praksi to ni tako. Znani so primeri, da so ljudje umrli 

pred bolnišnico, ker niso imeli denarja. To se še vedno dogaja, ker libanonska vlada 

marsičesa nima urejeno. Libanon je država skoraj brez srednjega sloja, tako da je v državi 

ogromna revščina, na drugi strani pa veliko premožnih ljudi. 

American University of Beirut Medical Center (AUBMC), kjer sem opravljala prakso je 

privatna bolnišnica. Na AUBMC ne prihajajo le domačini, temveč tudi iz ostalih držav kot je 

Irak, Sirija, ipb., kateri sami v celoti krijejo svoje zdravljenje. V privatni bolnišnici pacienti 

(domačini) plačujejo zdravstveno zavarovanje, ki krije le manjši del vsega. Za zdravljenje 

morajo vedno doplačati. Večina zdravnikov na AUBMC je doštudiranih v ZDA in v bolnišnici je 

med zdravniki velika konkurenca, ves čas se izpopolnjujejo. V bolnišnici večino vsega dela 

opravljajo specializanti, zdravnike srečaš redkeje, le na operacijah ipb. Poleg dobro 

usposobljenega kadra so privatne bolnišnice tehnološko zelo dobro opremljene in temu 

primerno so tudi čakalne vrste manjše. Na AUBMC se celotno osebje drži striktno ameriških 

smernic. 

Tako za javno kot privatno zdravstvo velja, da so čakalne vrste odvisne od tega koliko plačaš. 

Če plačaš več, čakalne vrste ni. 

 

 

 



 
 
 
 

 

2. PRIKAZ PRIMERA 

Bolnišnica: American University of Beirut Medical Center 

Oddelek: Ginekologija in porodništvo 

Datum: 9.8.2017, 8:30 

Pacientka je bila prejšnji dan sprejeta na porodniškem oddelku, zaradi bolečin v medeničnem 

predelu. Je v 37. tednu nosečnosti, G2P0. Prejela je epiduralno analgezijo, ima popadke. 

Sedaj ji je bolje, čuti manjše nelagodje v medeničnem predelu in kontrakcije na desni strani 

abdomna. Zanika slabost ali bruhanje in vse neželene učinke epiduralne analgezije (tinitus, 

kovinski okus, srbečica in izpuščaji). Pacientka toži za blažjim glavobolom, katerega pripisuje 

pomanjkanju spanja. Nima vaginalnih krvavitev in vaginalnega izcedka. 

Ocena vitalnih znakov: RR 112/70 mmHg, HR 92/min, telesna temperatura: 37,2 °C, fr. 

dihanja 16 vdih./min 

Vaginalni pregled: 4-5 cm dilatacija, 90 % effacement 

Plan: Pacientko spremljamo naprej, naj bo brez bolečin (vas lestvica 0/10), nadaljnji 

monitoring materinega, fetalnega srčnega utripa in monitoring kontrakcij. Monitoring 

neželenih učinkov epiduralne analgezije.  
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