
 
 
 
 

 

Palestina, Nablus – julij 2015 

 

Ime in priimek: Špela Planinc 

 

1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Vsak Palestinec (vsaj na Zahodnem Bregu, situacije v Gazi ne poznam) je lahko zdravstveno zavarovan, 

če plača letno okrog 100 NIS (to je okrog 20€). S tem zavarovanjem lahko koristi vse storitve javnega 

zdravstva. Sicer njihove javne bolnišnice zaradi nizkih finančnih sredstev niso najlepši primer sodobne 

opremljenosti in higiene, vendar imajo visoko usposobljene zdravnike in ostalo zdravstveno osebje. Z 

dodatnim zavarovanjem lahko zdravljenje koristiš tudi v privatnih ustanovah (ki jih je veliko več kot 

javnih); le-te so sodobno opremljene z visokim higienskim nivoje. 

Vsi starejši zdravniki  (in tudi večina mladih zdravnikov, ki sedaj specializirajo) so študirali v tujini (v 

Ukrajini, Rusiji, Srbiji, v Zagrebu, na Slovaškem itd.), tako da smo včasih govorili tudi malo rusko, srbsko, 

hrvaško. Spoznala pa sem tudi zdravnika, ki je študiral v Zagrebu, potem pa se poročil v Sloveniji in tam 

živel nekaj let! Sedaj že dobrih 20 let ponovno dela v Palestini.  

Imajo dve medicinski fakulteti (Jeruzalem, Nablus), ki obstajata okrog 15 let, tako da bodo sedaj v 

prihodnosti verjetno večinoma specializanti, ki so doštudirali doma. Veliko mladih pa si želi specializirat 

v Nemčiji, ostalih EU državah in ZDA. 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Al- Watani, Nablus 

Oddelek: Oddelek za internistično nujno pomoč 

Na njihovo urgenco v večini primerov prišli bolniki, ki bi pri nas bili najprej sprejeti pri osebnem 

zdravniku (pljučnica, tonzilitis, anemija, itd.), le nekaj je bilo res nujnih primerov (GVT in sum na pljučno 

embolijo,  pljučni edem, nevrološke težave, hude aritmije, nezavest zaradi anksioznosti, AMI itd.)  

Nekje na sredini prakse je bila na urgenco sprejeta 25 letna ženska, z oslabljeno zavestjo, močno 

tahikardna in hipotenzivna, v 2. mesecu nosečnosti. Od svojcev smo izvedeli, da jo je zjutraj močno 

bolela leva noga in je zato šla k zdravniku. Na poti tja je kolabirala, zato so jo pripeljali na urgentni 

oddelek. Status: tahikardija (150), hipotenzija (80/50), nizka saturacija (81%); na otip leva noga 

otečena, rahlo rdeča in topla. Bolnica je opazno bila v hudem obstruktivnem šoku, zato so jo sprejeli 

na oddelek intenzivne terapije. Tam so s pomočjo UZ-ja (ki ga na žalost na urgentnem oddelku nimajo), 

diagnosticirali velik tromb v predelu desnega atrija. Zdravljenje je potem potekalo b.p, bolnica je lahko 

šla čez nekaj dni domov. 


