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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Mehika ima 122 milijonov prebivalcev (2013). Med večje javnozdravstvene probleme spadata 

debelost (38% ženske, 27% moške populacije; 2008) ter sladkorna bolezen (15% populacije; 2008), ki 

je tudi vodilen vzrok smrti v državi. Vir:  http://www.who.int/gho/countries/mex.pdf  

 

V Mehiki delujeta javni in privatni sektor.  

Javni sektor je razdeljen na:  

- IMSS (80%): to je tristranski sistem, v katerega vplačujejo enakomerno vsak delavec iz 

privatnega sektorja, zvezna vlada in delodajalec. Delavci vplačujejo procentualni delež od 

plače, ki se razlikuje glede na dohodke. Preko IMSS-ja je zavarovanih 58 milijonov ljudi. 

- ISSSTE (18%): pokriva delavce javnega sektorja (učitelje) oz. vladne uslužbence iz lokalne, 

zvezne in državne vlade. Uporablja ga 13 milijonov ljudi. Po subjektivnih informacijah naj bi 

bila oskrba v teh bolnišnicah boljša.  

- Ostali: posebne zavarovalne sheme imata tudi vojska in mornarica, delavci pri Pemexu 

(državni naftni družbi) ter Rdeči križ.  

Vsaka izmed zgoraj naštetih ima svoje bolnišnice.  

 

Seguro popular je program zdravstvenega varstva, ki od leta 2004 skrbi za zavarovanje za 

nezaposlene prebivalce, ki niso zavarovani preko katerega izmed zgoraj naštetih programov. Od 

takrat dalje ima možnost do zdravstvene oskrbe več kot 50 milijonov ljudi.  

 

Privatni sektor se financira iz privatnih zavarovanj in strank, uporablja pa ga manj kot 10% 

populacije. Privatne bolnišnice imajo dostop do najnovejše opreme, tehnologij in zdravil. V zadnjih 

letih je gradnja zasebnih bolnišnic v porastu, največ v Mexico Cityu, Guadalajari in Monterreyu, ki je 

priljubljena destinacija tudi za ameriške paciente (operacija kolka v ZDA stane od $43 -63,000, v 

Mehiki pa $12,000; vir: http://www.cbc.ca/news/technology/how-mexico-s-health-system-works-

1.777348) 
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Sama med svojo prakso v javni bolnišnici nisem opazila pomanjkanja materiala, so mi pa pripravniki 

večkrat pripovedovali izkušnje o pomanjkanju zdravil in rokavic iz drugih javnih bolnišnic, zato so si 

recimo rokavice kupili sami. Verjetno je to odvisno tudi od tega ali si v bolnišnici v mestu ali na 

podeželju – mi smo imeli dostop do laboratorija, vseh preiskav (UZ, CT, RTG,…). Opazila sem da v 

bolnišnici ni računalnikov – specializanti vse tipkajo na pisalne stroje, na urgenci smo jih imeli več kot 

20.  Vprašala sem jih kje si želijo delati po končani specializaciji – v javni ali zasebni bolnišnici in 

odgovor je bil brez izjeme da v javni, saj v javne bolnišnice pride največ pacientov in so s tem tudi 

najboljše za učenje, ponujajo pa tudi veliko možnosti za raziskovanje. Plače v javnih bolnišnicah niso 

blesteče, zato jih veliko dela v popoldanskem času tudi privat. Prav tako so zelo slabo plačana leta 

pripravništva in specializacije – pripravniki dobijo okoli 60€/mesec, specializanti pa 300€/mesec. Za 

predstavo: pripravništvo traja eno leto, delajo neprestano brez dopusta, vsak tretji dan pa morajo 

opravljati tudi dežurstvo, ki traja 36 ur. 

 

Najbolj cenjena javna fakulteta za medicino v državi je UNAM, za poznejšo specializacijo pa vsi 

nacionalni inštituti, ki so v javnem sektorju. 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: General hospital Xoco 

Oddelek: Urgenca 

 

Odločila sem se za predstavitev primera, ki sicer ni 

tipičen za Mehiko, je pa vseeno malce poseben. 39 

letni pacient je bil pripeljan na urgenco zaradi padca in 

poškodbe na desni nogi. Po anamnestičnih podatkih je 

pred padcem popil 10 steklenic piva in zaužil 

marihuano. Narejena je bila radiografija, ki je pokazala 

zunanjo rotacijo ter zlom gležnja tipa Weber B. V 

urgenci so opravili naravnavo sklepa in imobilizacijo. 

Pacient je bil napoten na nadaljnjo obravnavo na 

ortopedijo.  

 

 

 
Slika 1: Pacient po padcu 



 
 
 
 

 

 

 

Slika 2: Oddelek urgence v javni bolnišnici v Mexico Cityu 

 

Slika 3: Zunanje dvorišče za pristanek helikopterja 


