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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

V Mehiki je zdravstveni sistem jasno ločen na javno in privatno zdravstvo. Prvo je namenjeno vsem 

državljanom, a je obseg storitev, do katerih je posameznik upravičen, močno odvisen od njihove 

zaposlitve. V sklopu tega so ljudje, ki nimajo formalne zaposlitve (npr. brezposelni, ulični prodajalci, 

itd.) zavarovani preko ti. Seguro Popular, ki pokriva le osnovne zdravstvene storitve, vse dodatne 

(preiskave, zdravila, posege) morajo doplačati sami, za kar pa običajno nimajo dovolj denarja. 

Zaposleni v zasebnem sektorju so zavarovani preko IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social). Denar 

za njihovo zavarovanje prispevajo njihovi delodajalci, zvezna vlada in posamezniki sami. Vsi ostali, ki so 

zaposleni v javnem sektorju pa so zavarovani preko ISSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado). Na podlagi tega imajo tudi razdeljene bolnišnice – denimo v Zacatecasu 

imajo tako posebni bolnišnici za zavarovance ISSTE in IMSS, za vse ostale pa sta na voljo še Hospital 

General de Zacatecas, ki je hkrati največja in Hospital de La Mujer Zacatecana, ki je namenjena 

praktično le porodom in poporodni oskrbi porodnic in otrok. 

 

Prakso sem opravljal v največji bolnišnici v Zacatecasu – Hospital General de Zacatecas. Gre za relativno 

novo bolnišnico, tako da sta infrastruktura in oprema kar na nivoju. Vseeno mislim, da je javno 

zdravstvo v primerjavi s Slovenijo v povprečju na nižjem nivoju, saj ima ogromno ljudi najosnovnejše 

zavarovanje, ob tem pa si ne morejo privoščiti doplačila za preiskave in posege, ki jih njihovo 

zavarovanje ne pokriva. Tudi oprema, ki s(m)o jo uporabljali pri oskrbi pacientov na urgenci je bila 

nekoliko slabša kot pri nas. Žal smo tudi vsakodnevno na avtobusih in ulicah videvali ljudi, ki so prosili 

za denar za zdravstveno oskrbo njihovih bližnjih. 

 

Nivoji zdravstvenega sistema so organizirani podobno kot pri nas, torej na primarnem, sekundarnem 

in terciarnem nivoju. Vsi študentje medicine morajo po opravljenem pripravništvu opraviti še eno leto 

dela v ambulantah manjših in bolj oddaljenih mest. V povprečju so plače zdravnikov specialistov –  

predvsem v javnih bolnišnicah – nižje kot pri nas. Slabo plačani so tudi pripravniki in to kljub dejstvu, da 

delajo vsak delovnik od jutra do večera ob dveh do treh nočnih izmenah tedensko. Denimo v Zacatecasu 

niti niso bili plačani vsi pripravniki, saj zvezna država ni imela dovolj denarja, da bi zagotovila plačo 

vsem. 



 
 
 
 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Hospital General de Zacatecas, Mehika 

Oddelek: Urgenca 

 

Odločil sem se za prikaz primera nevrocisticerkoze, saj gre pri nas za redko bolezen, v Mehiki predstavlja 

relativno pogost zdravstveni problem. Gre za bolnico F. I. (36 let), ki je prišla na urgenco zaradi 

ponavljajočih sinkop. Ob tem je bila ob sprejemu bradikardna (46/min) in somnolentna.  

 

Anamneza ni bila zanesljiva, saj ima gospa tudi bipolarno motnjo in je bila v času pregleda v hudi 

depresivni epizodi, tako da veliko podatkov od nje nismo mogli dobiti. Zaradi tega se je že zdravila v 

psihiatrični bolnišnici. V zadnjih dveh mesecih in pol je doživljala še pogoste panične napade, bila je 

tesnobna, imela nehotene gibe zgornjih udov, poleg tega pa je namerno shujšala za 14 kilogramov. V 

kliničnem pregledu posebnih odstopanj ni bilo, je pa bila gospa nekoliko hipotenzivna (vitalni znaki: FR 

60/min, FD 16/min, TT 36,0 °C, BP 90/70 mmHg). Tudi nevrološki pregled je bil normalen. Izstopala je 

le somnolenca, zaradi česar je bolnica slabo sodelovala pri pregledu. Kmalu po kliničnem pregledu je 

gospa doživela napad s tonično-kloničnimi krči, ki je trajal približno 10 minut in se je umiril po aplikaciji 

benzodiazepinov. V laboratorijskih preiskavah odstopanj ni bilo. Opravljen je bil CT glave, ki je pokazal 

številne kavernomatozne spremembe levo frontalno in desno parietalno, kar je skupaj s klinično sliko 

potrdilo sum nevrocisticerkoze. Uvedeno je bilo zdravljenje z albendazolom. 

 

Nevrocisticerkoza je sicer najpogostejša parazitska okužba centralnega živčevja. Nanjo je potrebno 

pomisliti ob vsakem prvem epileptičnem napadu, še posebej pri odraslih ljudeh in priseljencih iz krajev, 

kjer je ta bolezen pogostejša. Okužimo se z zaužitjem jajčec parazita Taenia solium, do okužbe pa 

najpogosteje pride s pitjem vode, ki je kontaminirana z iztrebki okuženih ljudi ali z uživanjem 

kontaminirane hrane (sveža zelenjava, termično preslabo obdelana svinjina, itd.) Do simptomov 

običajno pride šele čez nekaj let po okužbi, najpogosteje pa se kaže z epileptičnimi napadi, glavoboli, 

psihiatričnimi motnjami, hemoragično ali ishemično možgansko kapjo, itd. Klinični pregled je pri večini 

bolnikov normalen, lahko pa se pojavijo znaki kognitivne disfunkcije, dizartrija, meningealni znaki, 

težave pri hoji, senzorne motnje ali pareza ekstraokularnih mišic. Diagnoza se potrdi s pomočjo 

slikovnih preiskav (CT ali MR), kjer so vidne značilne multiple kavernomatozne lezije. Nevrocisticerkozo 

običajno zdravimo z albendazolom in antikonvulzivi. 


