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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Zdravstveni sistem v Mehiki je razdeljen na javni in zasebni. Vsaka podenota javnega sektorja ima 

svoje bolnišnice v katerih je zagotovljena oskrba njihovim zavarovancem. Kar se tiče javnega sektorja 

je razdeljen na dve večji podenoti in dodatne sisteme mornarice, vojske in ostalih institucij, ki 

predstavljajo manj kot 15%. Največji del javnega sektorja predstavlja IMSS, ki je tristranski sistem. 

Plačniki tega sistema so delavci glede na svoj dohodek, vlada in delodajalec. Zavarovanci tega sistema 

predstavljajo 80% zavarovanih v javnem sektorju. Drugi najbolj množično uporabljen sistem je ISSSTE 

s katerim skrbi Mehiška država za javne uslužbence, predvsem za učitelje in vladne uslužbence. 

Obstaja tudi zdravstveno zavarovanje za brezposelne imenovano Seguro popular. Sam bolnišnic tega 

zavarovanja nisem videl, so pa mi kolegi iz Mehike povedali, da v teh bolnišnicah nimajo niti 

najosnovnejšega materiala vedno na razpolago. Privatnega sektorja nisem imel priložnosti videti, je 

pa v tem sektorju zavarovanih manj kot 10% prebivalcev. Oskrba v teh bolnišnicah naj bi bila 

najsodobnejša in bistveno boljša od ostalih.  

Sam sem izmenjavo opravljal v bolnišnici ISSSTE, ki velja za eno izmed boljših bolnišnic javnega 

sektorja. Glede na to, da sem v operacijski dvorani pri večkrat odkril kakšno muho ali dve, lahko 

trdim, da je nivo oskrbe slabši kot v Sloveniji. Osnovni material in preiskave imajo na voljo vendar ne 

morem trditi, da uporabljajo najsodobnejšo opremo in svojim bolnikom nudijo najboljšo možno 

oskrbo, je pa morebiti res, da iztržijo maksimum iz virov, ki so jim na voljo.  

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: ISSSTE Veracruz 

Oddelek: Kardiokirurgija 

71-letni bolnik napoten zaradi bolečine v prsnem košu, občutka dušenja. Ima sladkorno bolezen tipa 2 

in arterijsko hipertenzijo in bil sprejet na revmatološki oddelek. 

Bolnik pove, da je do sedaj fizične napore zmogel brez težav, vsak dan hodi na sprehod s psom. Opazil 

je, da more večkrat počivati, hitro se zadiha, ob tem ima topo bolečino v prsnem košu, ki izzveni v nekaj 

minutah. Blato in vodo odvaja normalno.  

Opravljen je bil EKG : normogram, sinusni ritem s frekvenci 71/min, horizontalna denivelacija ST v I, II, 

Avl, v5, v6, bifazni T val v I, negativni T val v aVL.  

Koronarografija: desna koronarna arterija aterosklerotično spremenjena, v srednjem delu zožena za 

50-60%. PDA je ostialno 99% zožena, anterogradni pretok še ohranjen. LAD je povsem ostialno 

subtotalno zožena, sum na tromb v tem delu, ki delno sega v deblo LCX. LAD je nato v proksimalnem 

delu na bifurkaciji s prvo diagonalno arterijo 95% zožena. LCX ostialno verjetno zožuje trombotska 

formacija za okrog 30%, nato je LCX ob odcepišču prve marginalne arterije zožena za okrog 40-50%. 

Pretok po LCX je ohranjen. Pri bolniku gre za tri pomembne zožitve LAD, tudi ostialna in bifurkacijska, 

pomembno  zožitev D1. 



 
 
 
 

 

Indicirana je urgentna kirurška revaskularizacija z obvodi na LAD, D1, OM velika veja in PDA koronarno 

arterijo.  

Bolnika so pripravili na operacijo in operirali. Operacijo so opravili na mirujočem srcu z uporabo 

zunajtelesnega krvnega obtoka. Postoperativno so bolnika premestili na oddelek za perioperativno 

intenzivno terapijo. Po stabilizaciji stanja so ga premestili nazaj na oddelek za kardiokirurgijo. V 

pooperativnem poteku do posebnih kirurških zapletov ni prišlo. Prav tako niso opazili motenj ritma ali 

znakov srčnega popuščanja. 

 

 


