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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Državljani Omana imajo vsi dostop do javnega zdravstvenega sistem, ki je takorekoč brezplačen, saj 

morajo letno v javno-zdravstveno blagajno prispevati samo 1,2 OMR, kar je približno 2,6 EUR. Poleg 

javnih zdravstvenih ustanov, so na voljo tudi privatne, ki se jih državljani Omana pogosto poslužujejo. 

Kakorkoli, za državo večinoma srednjega ekonomskega razreda, je javni zdravstveni sistem na 

visokem nivoju. Bolnišnice zagotavljajo kakovostno oskrbo državljanov in se tudi zelo hitro razvijajo. 

Obe največji bolnišnici sta locirani v Muscatu, ena izmed njih je učna bolnišnica (Sultan Qaboos 

University Hospital), zato so najzanimivejši primeri vedno oskrbovani v njej. Največji problem s 

katerim se sooča Oman v svojem zdravstvenem sistemu, je dejstvo, da sam proizvede premalo 

zdravnikov, sester in drugih zdravstvenih delavcev, zato je večina zaposlenih v zdravstvu iz drugih 

držav Azije (vecinoma iz Indije in Pakistana). Država to problematiko sicer aktivno rešuje z 

vzpodbujanjem mladih k izbiri zdravstvenega poklica in k omogočanju najboljših možnosti študija, kot 

so predvsem vzpodbujanje študija v tujini in finančna podpora pri raznoraznih izmenjavah v tujini in 

tudi pri kritju stroškov študija v tujini. Veliko študentov iz Omana namrec študira na Irskem ali na Novi 

Zelandiji.  

Zdravstveni sistem v Omanu se je začel spreminjati leta 1970, ko je na prestol stopil zdajšnji sultan, 

Sultan Qaboos, ki je moderniziral Oman. Tako sta v celotnem Omanu leta 1970 obstajali samo dve 

bolnišnici v Muscatu, sedaj pa je po celotni državi kar 64 bolnišnic, več kot 300 zdravstvenih domov in 

poliklinik, v državi pa deluje zdravstveno varstvo tako kot pri nas, torej na primarni, sekundarni in 

terciarni ravni. Kot zanimivost lahko tudi dodam, da je bila pričakovana povprečna življenjska doba 

leta 1970 samo 49,3, leta 2016 pa 76 let. 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Sultan Qaboos University Hospital 

Oddelek: Anestezija in intenzivna nega 

PD (34 let) – Difuzna poškodba velikih možganov, poškodbeni možganski edem, zlom lobanjskega 

dna, udarnina in hematom pljuč, zlom spodnje čeljustnice 

Anamneza: Pacient se ne odziva na klic ali na bolečino, kljub temu da ni sediran, zatorej anamneza ni 

mogoča 



 
 
 
 

 

Status: Diha samostojno preko traheostome. Ne odpira oči, zenici ne reagirata na svetlobo, leva 

zenica je širša od desne. Dihanje slkabše slišno, obojestransko slišno hropenje, ni piskov ali pokov. Pri 

avskultaciji srca dobro slišna 1. in 2. ton, brez šumov. Trebuh je mehak, brez tipnih zatrdlin, 

peristaltika slišna, brez patoloških rezistenc. Kapilarni povratek normalen, brez tipnih edemov.  

Srčna frekvenca: 106 utripov/min 

RR:  105/58 mmHg 

Frekvenca dihanja: 24/min 

 

  


