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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Sodobno zdravstvo se je v Omanu začelo razvijati praktično šele po letu 1970, ko je na oblast 
stopil sedanji Sultan in uvedel Ministrstvo za zdravje. Pred tem sta bili v državi zgolj dve 
bolnišnici (obe v glavnem mestu) in nekaj klinik ter zelo majhno število zdravnikov ter sester, ki 
so nosili vso breme. Od takrat je doživelo razcvet in WHO ga danes uvršča na lestvico enega 
najbolj učinkovitih zdravstvenih sistemov. Velik napredek se kaže z močno zmanjšano 
smrtnostjo zaradi nalezljivih bolezni, hkrati pa večjo umrljivostjo zaradi nenalezljivih bolezni kot 
posledice daljše življenjske dobe in boljšega standarda (diabetes, srčno-žilne bolezni…) Večina 
zdravstva v Omanu je del javnega sektorja (90% in 98% postelj), del pa je zasebnega, ki se 
večinoma ukvarja s primarno ravnjo. Sultan zagovarja pravico vsakega posameznika do 
zdravstvene oskrbe, zato je tudi uvedel brezplačno zdravstvo za vse, nekatere nadstandardne 
storitve se plačujejo. 

 

 
Zanimivosti: 

 Uradni jezik v bolnišnicah je angleščina (vsa dokumentacija, komunikacija osebja), prav 
tako so medicinske fakultete v angleškem jeziku. 

 Medicinska fakulteta obsega 7 letnikov + 1,5 let pripravništva, del specializacije morajo 
opraviti v tujini. 

 Čakalnice za moške in ženske so v bolnišnicah ločene. 
 Večina zdravstvenega osebja je zaenkrat še priseljencev, vendar se zaradi razvoja in 

dobrih šol vse več mladih odloča za poklice v zdravstvu. 
 

 

2. PRIKAZ PRIMERA 

 
Bolnišnica: Sultan Qaboos University Hospital 
Oddelek: Emergency Medicine 

 

M.A., 26 let, m 
Na urgentni oddelek je sprejet zaradi večurne močno boleče erekcije. 

 

 
ANAMNEZA 

M.A. je pred tremi urami doma opazil spontano erekcijo in ob tem čutil močno bolečino, ki jo 
ocenjuje z 9/10. To je prva takšna epizoda, ima pa sicer močne bolečine, običajno v levem 
komolcu, vsaj 1x letno. Ostalih težav ne navaja, tudi trenutno druge bolečine niso prisotne. 
Pred tem se je počutil v redu in ni vzel nobene terapije. 
Gospod je sicer znani bolnik s srpasto celično anemijo. Po njegovih navedbah je to prvi resnejši 
zalet te bolezni. Zanika žolčne kamne, priapizem ali transfuzije krvi v preteklosti, akutni chest 
sindrom… 

 

STATUS 
Bolnik je pogovorljiv, časovno in prostorsko orientiran, bolečinsko prizadet. Je afebrilen in 
normopnoičen. Ni prisotnih znakov cianoze in je anikteričen. Vidne sluznice so normalno 
prekrvljene. 



Razen že na blago palpacijo močno občutljivega rigidnega penisa z mehko glavico penisa, je 
status bp. 

 

 
DIAGNOZA 

Nizko-pretočni priapizem kot zaplet srpasto-celične anemije 

 

 
             ZDRAVLJENJE 

 Hidracija 

 Fenilefrin 

 Aspiracija odvečne krvi z brizgalko in nato drenaža preko majhne igle 

 Irigacija s fiziološko raztopino 
 

 
Srpasto-celična anemija je avtosomno recesivna bolezen, ki povzroči nastanek nenormalnih 
verig globina beta. Bolezen je pogosta pri ljudeh z afriškimi koreninami, prav tako pa tudi na 
Bližnjem vzhodu. Posledica nenormalnih verig globina je tudi sama oblika eritrocita, ki je hkrati 
tudi zelo fragilen in podvržen hemolizi, zaradi oblike pa tudi zapira majhne žile. 

 

 
Znaki in simptomi: 
Posledica okluzij so vazo-okluzivne krize z močno bolečino (predvsem prizadenejo kostni 
mozeg), mezenterična ishemija, možganska kap, krči, kognitivni primanjkljaji, avaskularna 
nekroza, nizko-pretočni priapizem. 

 

 
Zapleti: vranična sekvestracija (posledično povečana možnost infekcij), slabo napredovanje, 
kronična ledvična odpoved, žolčni kamni, poškodba pljuč, bolezni retine... 

 


