
 
 
 
 

 

MAROKO, RABAT – avgust 2016 

 

Ime in priimek:  Klavdija Krajnc 

 

1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

 

Zdravstveni sistem se v Maroku deli na javnega in zasebnega. Zasebne bolnišnice ponujajo 

nadstandardno oskrbo, medtem ko so javne bolnišnice v veliko slabšem stanju. Srečujejo se predvsem 

z pomanjkanjem nujne medicinske opreme in diagnostičnih pripomočkov (ki je na voljo v privatnih 

bolnišnicah). Imajo neke vrste zdravstveno zavarovanje, ki pokrije nujne posege v javnih bolnišnicah, 

vendar je problem, da to pogosto ni dovolj za postavitev pravilne diagnoze.  Nekateri zdravniki 

problem rešujejo tako, da v prostem času zastonj opravljalo pacientom preiskave, pacient pa plača 

zgolj uporabo opreme v privatni bolnišnici. Tudi kakovosti storitve so boljše v privatnih bolnišnicah, 

velik problem pa je, da si večina prebivalstva (vključno s srednjim slojem) teh storitev preprosto ne 

more privoščiti. Načeloma velja pravilo, da če določenega zdravljenja ni možno opraviti v javnih 

bolnišnicah (tu gre predvsem za kakšne bolj komplicirane operacije), se lahko pacienta pošlje na 

zdravljenje v privatno ustanovo.   

Še večji zdravstveni problemi se pojavljajo izven velikih mest, saj se v Maroku nahaja ogromno 

ruralnih področjih, ki se nahajajo v puščavi Sahari  ter gorovju Atlas. Še vedno tu živijo nekatera 

berberska plemena, ki so zelo težko dostopna. Tako zaradi ogromnih razdalj do večjih mest in 

zahtevnosti terena ti ljudje nimajo dostopa niti do osnovne zdravstvene oskrbe. 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica:  Sheikh Zaid 

Oddelek:  Ginekologija  

 

31- letna pacientka pride v ginekološko ambulanto dne 23.8.2016 na pregled. Že na prejšni obravnavi 

je bila postavljena diagnoze fibrinoidnih tumorjev na maternici. Prihaja na pregled pred sprejemom v 

bolnišnico, saj je za naslednji dan planirana histerektomija. 

Že več mesecem pred prvim obiskom ginekologa je imela bolečino v predelu pelvisa, ki je bila še 

posebej močna pred in ob menstruaciji. Pacientka bolečino opisuje z 7/10 in pravi, da se je iz meseca v 

mesec povečevala. Njena menstrualna krvavitev je bila že od nekdaj zelo močna, povprečno trajanje 

pa je od 6 do 7 dni. Menstrualni ciklus je reden, pojavlja se na 29 do 30 dni. Občasno se krvavitev 



 
 
 
 

 

pojavlja tudi na sredini ciklusa, bolečine takrat niso prisotne. Občasno se pojavlja tudi postkoitalna 

krvavitev, v zadnjem mesecu se je pojavila večkrat.  

Pacientka je rodila dvakrat, prvič v starosti 23 let in drugič pri 25 letih. Oba poroda sta imela naraven 

potek, ni bilo nobenih posebnosti. Tudi nosečnost je obakrat potekala brez posebnosti. Nima nobenih 

drugih zdravstvenih težav, in pred tem še ni imela ginekoloških težav. 

Ne jemlje nobenih zdravil, tudi kontracepcijskih tabletk ne uporablja. 

Zdravnik je opravil pregled, UZ in laboratorijske preiskave, kjer je bila ugotovljena anemija. Pacientka 

je bila napotena na histoskopijo. Ugotovljeno je bilo, da gre za fibrinoidne tumorje na uterusu.  

Pacientki se je naslednji dan opravila histerektomija.   

 

 


