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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

V Mehiki je zdravstveni sistem razdeljen na Javni in privatni sektor. Sama sem imela veliko srečo 

spoznati tako javni kot privatni sektor in doživeti konkretno razliko med obema. Privatni sektor 

financirajo bolniki sami preko privatnih zavarovanj, torej je jasno da tukaj gre za paciente, ki imajo 

veliko ''pod palcem'' in si lahko privoščijo naboljše zdravnike v bolnišnicah z najboljšo opremo in bolj 

natančno/uspešno oskrbo. Javni sektor pa je razdeljen na ISSSTE (petina prebivalstva)zavarovanje, ki 

pokriva delavce javnega sektorja in vladne uslužbence ter IMSS (večina prebivalstva) s katerim 

vplačujejo enakomerno delavec iz privatnega sektorja, delodajalec in zvezna vlada, glede na višino 

plače. Posebno zavarovanje imajo vojaki in mornarica, žal pa je še vedno zelo veliko ljudi, ki životarijo 

in si tako ne morejo privoščiti nikakršnega zavarovanja ter ''brezplačnega'' zdravljenja v bolnišnici ali 

obiska zdravnika nasploh. 

Prakso sem uradno opravljala v bolnišnici ISSSTE Puebla in zanimivo mi je bilo, da so v operacijski sobi 

imeli enako opremo, kot jo najdemo v bolnišnicah po Sloveniji, enake pristope pri operacijah in enako 

postoperativno oskrbo. Pripravniki so mi povedali, da niso vse bolnišnice tako dobro opremljene in da 

v dveh bolnišnicah v tem mestu ne premorejo niti RTG ali CT naprave, ter zato takšne paciente 

pripeljejo na preiskave k njim. Po vprašanju, kje hočejo delati specializacijo, so se vsi strinjali da v tej 

bolnišnici, 2 pa sta rekla da odhajata v glavno mesto Mehike, kjer naj bi bile razmere še boljše, v 

poznejšem delu pa si želijo opravljati še ''popoldansko delo'' v privatni bolnišnici. 

Razlika, ki sem jo opazila glede na naš sistem, je bila to, da so zdravniki v svoje delo veliko bolj 

vključevali pripravnike, študente in predvsem specializante in da v postoperativni oskrbi pacientov v 

majhnih ter pacientov polnih bolnišničnih sobah ni bilo toliko medicinskih sester, ampak je vsak bolnik 

ob sebi imel svojca, ki je ves dan skrbel zanj in mu pomagal. Presenetilo oz. bolje rečeno šokiralo me je 

dejstvo, da študentje zaključijo s faksom že pri 23/24 letih starosti in nato eno leto opravljajo 

pripravništvo ter eno leto ''social service'', ki sta med drugim plačana le kakšnih 60€ na mesec - delajo 

neprestano, povsod kjer jih potrebujejo ali razporedijo in to s številnimi 36-urnimi dežurstvi. 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: ISSSTE Puebla 

Oddelek: Splošna kirurgija  



 
 
 
 

 

Ta dan sem na viziti spoznala mlajšo pacientko, staro le 34 let, z zlatenico opazno že od vrat sobe 

(koža in beločnice so bile popolnoma porumenele). Ker je bila v to bolnišnico premeščena včeraj, sta 

se z zdravnikom pogovorila o dosedanjih ugotovitvah in možnostih zdravljenja. Vprašala sem jo, kako 

se počuti in je rekla da jo boli pod desnim rebrnim lokom, da ji je slabo in bruha in da je pred enim 

tednom imela operacijo žolčnika zaradi žolčnih kamnov v bolnišnici v Veracruzu. Nato smo se 

odpravili naprej do naslednjih pacientov. Seveda me je razjedalo od zanimanja, kaj se dogaja zato 

sem ob prvi priložnosti zdravnika prosila za razlago v angleščini. Povedal mi je, da je gospa imela 

laparaskopski poseg, brez kakršnih koli perioperativnih zapletov in da so jo premestili v to bolnišnico, 

ker niso našli vzroka za njeno zlatenico in da po njegovem mnenju gre za sindrom Mirizzi. To je eden 

izmed post-holecistektomijskih sindromov in hujših zapletov po omenjeni laparoskopski operaciji, 

katerega vzrok je navadno iatrogeni. Post-holecistektomijski sindromi se pojavijo v 43% pri ženski 

populaciji, etiologij je veliko, na primer poškodba biliarnega trakta, strikture biliarnega duktusa, 

diskinezija biliarnega trakta ali Oddijevega sfinktra ali pa kot kamen v skupnem biliarnem duktusu kar 

pa pomeni, da gre za Mirizzijev sindrom. Pacientki so opravili razne krvne (povišani bilirubin in ostali 

testi jetrne funkcije) in slikovne preiskave (MRCP ; zlati standard je ERCP) in ji predpisali antibiotik ter 

analgetike. Zdravnik je povedal, da v primeru, da se v par dneh stanje ne izboljša oziroma, da se 

poslabša, bo potrebna eksplorativna operacija, da poiščejo točen vzrok (ki se ga iz slikovnih preiskav 

ni dalo razbrati) in ga poskusijo razrešiti. Dan pred mojim odhodom iz Pueble in en teden po zgoraj 

omenjenem dogodku je bila pacientka brez kakšnih dodatnih posegov, po medikamentoznem 

zdravljenju odpuščena v domačo oskrbo, brez zlatenice in bolečin, tudi laboratorijski kazalci so bili v 

mejah normale. Zdravnik je podal zaključek, da je najverjetneje šlo za zastali žolčni kamen, ki se je po 

umiritvi vnetja premaknil/izločil in se je stanje pacientke hitro izboljšalo.  

Več o Mirizzijevem sindromu si lahko prebereš na: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4937585/  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4937585/


 
 
 
 

 

 

Slika 1: urgenca v privatni bolnišnici Puebla, vsak pacient ima svojo sobo in svojo med. sestro. 

 

Slika 2: Opazovalnica v ISSSTE z eno medicinsko sestro ter včasih še enim anesteziologom. 

  


