
 
 
 
 

 

MWHIKA, SANTIAGO DE QUERÉTARO – avgust, 2017 

 

Ime in priimek: Anže Škrlec 

 

1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Zdravstveni sistem je v osnovi ločen na javno zdravstvo in samoplačniško, privatno zdravstvo. V sklopu 

javnega dravstva imajo tri različne tipe zavarovanj. Prvo je namenjeno uslužbencem v javnem sektorju, 

drugo delavcem v privatnem sektorju, tretje pa ljudem brez formalnega delovnega razmerja, torej 

tistim brez aktivne zaposlitve. Gleda na to imajo potem različne bolnišnice, ki so namenjene določeni 

skupini pa tudi kvaliteta storitev je odvisna od njihovega zavarovanja. Sam sem bil v bolnišnici za javne 

uslužbence, ki veljajo za najbolj kvalitetne med javnimi bolnišnicami in temu primerno so tudi storitve 

bile boljše kot bi bile v drugih bolnišnicah, čeprav še vseeno niso bile primerljive z nivojem javnega 

zdravstva, kot ga imamo v Sloveniji. 

Zasebno zavarovanje ima urejeno manj kot 10% prebivalstva, zato se takšne storitve večinoma 

plačujejo iz žepa. 

Zdravstvo imajo v Mehiki podobno urejeno na nivoje kot v Sloveniji, tako da imajo na primarnem nivoju 

družinske zdravnike, za prihod k specialistu pa potrebujejo napotitev. Sam sem imel izkušnjo samo z 

bolnišnico, tako da ne vem točno kako potekajo stvari na primarnem nivoju.  

Na svojem popotovanju sem opazil tudi mnogo lekarn, ki oglašujejo celo antibiotike, zaradi česa sem 

povprašal kako je s tem v Mehiki. Izvedel sem, da tudi v Mehiki antibiotikov ne morejo kupiti brez 

recepta, kakor tudi ne nekaterih psihotropnih zdravil, vsekakor pa je na voljo bistveno več »over the 

counter« zdravil. 

Glavni vzroki prezgodnje smrti v Mehiki so diabetes mellitus, ishemična bolezen srca, možganska kap, 

na četrtem mestu pa je nasilje. 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: ISSSTE Hospital General Querétaro 

Oddelek: Splošna kirurgija 

 

38- letna bolnica je prišla z napotno diagnozo akutni abdomen – intestinalna obstrukcija. 

Prejšnje operacije: apendektomija, hemikolektomija, porod s carskim rezom. Alergija na 

metoklopramid, ostalo zanika. 



 
 
 
 

 

Pred tremi urami se je začela počutiti zelo slabo, večkrat je bruhala in se počuti slabo. Šla je k osebni 

zdravnici, ki je opazila znake morebitnega akutnega abdomna, ki jo je nemudoma napotila v bolnišnico 

v nadaljno oskrbo.  

 

Status: 

50 kg, 152 cm, KT 149/87, SpO2 97%, T 36C, pri zavesti, orientirana, jokava, Mallampati II, 

kardiorespiratorno stabilna, abdomen vtisljiv, difuzno boleč na palpacijo, ostalo brez sprememb. 

 

Opravljena je bila urgenta operacija sprostitve črevesja, ki je potekala uspešno. Našli so zarastlino, ki 

je verjetno nastala po prejšnjih operacijah, ki jih je imela kar nekaj. Bolnica je po posegu okrevala, 

vendar se njeni vnetni parametri niso ustrezno znižali, hkrati pa so začeli rasti nevtrofilci, dobila pa je 

tudi povišano telesno temperaturo, zaradi česa so posumili na infekcijo. Dobila je antibiotik, nakar se 

je njeno stanje v nekaj dneh stabiliziralo, povišana telesna temperatura je popustila in vnetni parametri 

so padli. Zato je bila odpuščena domov z navodilom naj jemlje antibiotik po ustaljenem režimu do 

konca in naj se vrne, če bi se stanje spet poslabšalo.  


