
 
 
 
 

 

Maroko, Fes – julij, 2018  

 

Ime in priimek: Nika Bizjak 

 

1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

 

V Maroku imajo tako zasebni kot javni zdravstveni sistem. Svojo prakso sem opravljala v javni 

zdravstveni ustanovi, kot pacient pa sem bila deležna tudi zasebne zdravstvene oskrbe, tako da sem 

lahko spoznala oba. V javnem zdravstvu se pojavljata predvsem problema pomanjkanja medicinske 

opreme in prostora ter zastarela diagnostična oprema. Zdravstveno zavarovanje pokriva le 

najnujnejše posege in osnovne preglede. Dodatne storitve plača pacient sam, tako da se velikokrat 

odločijo za prekinitev zdravljenja, saj si ga ne morejo privoščiti. Problematika je tudi v pomanjkanju 

javnih bolnišnic, saj posamezna bolnišnica pokriva velik del države (npr. ljudje so se vozili iz 6h 

oddaljenih krajev v bolnišnico v Fezu). Velik zdravstveni problem so težko dostopna ruralna področja, 

kjer živijo berberska plemena. Zaradi razdalj do večjih mest nimajo dobrega dostopa  do osnovne 

zdravstvene oskrbe. Problematika je tudi v komunikaciji, saj del ljudi, ki prihaja iz Saharske Afrike, 

govori berberski jezik, ki ga večina zdravstvenega osebja iz mest ne razume.  

Zasebno zdravstvo je bolj podobno našim bolnišnicam, kjer je kakovost storitev precej boljša, oprema 

je modernejša in gneča je manjša. Sama sem bila v ORL zasebni ordinaciji, ker sem čakala na vrsto 

približno 10 minut, poseg je bil opravljen v manj kot 10 min in plačati sem morala okrog 30€ za 

spiranje ušes in sam pregled.  

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

 

Bolnišnica: Hassan II 

Oddelek: Pediatrija 

5-letna pacientka je bila aprila sprejeta na pediatričnem oddelku zaradi dolgotrajne utrujenosti in 

bledice. Pred sprejemom v bolnišnico Hassan II, je bila 3 dni v lokalni bolnišnici, kjer so jo zdravili z 

albumini. Pred sprejemom v bolnišnico je poleg bledice in utrujenosti imela drisko . Po sprejemu je 

začela bruhati, telesna temperatura ji je narasla na 38.5ͦC. Zaradi hipertenzije in epileptičnih napadov 

so jo sprejeli v enoto intenzivne terapije, kjer je ostala 10 dni. V bolnišnici je izgubila 4 kg. Pacientka 

pred sprejemom v bolnišnico ni imela nobenih zdravstvenih težav, mati navaja da je porod potekal 

normalno. Ima brata, ki je zdrav, prav tako nima nihče od sorodnikov kakršnih koli zdravstvenih težav. 

Pacientka do sedaj ni prejemala nobene terapije.  



 
 
 
 

 

V bolnišnici so opravili UZ, laboratorijske preiskave (KKS) in naredili hemokulturo, ter ugotovili, da gre 

za hemolitični uremični sindrom z bakterijsko superinfekcijo. Pacientka je bila že ob sprejemu 

hidrirana, prav tako so zdravili povišan krvni tlak, kasneje pa so jo napotili še na peritonealno dializo, 

prejela pa je tudi transfuzijo eritrocitov.  

 


