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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Zdravstveni sistem se deli na javni in privatni sektor, javni je financiran s strani države, vodi ga 

ministrstvo za zdravje. Kot v večini javnih sektorjev, so glavni problem čakalne vrste in 

preobremnjenost zdravnikov. Na primer v onkološki bolnici so bile čakalnice in hodniki polni čakajočih 

pacientov že od petih zjutraj. Večino sistema je že digitaliziranega (npr. recepti, naročilnice, radiološki 

izvidi). Moj mentor je v popoldanskem času delal v svoji privatni kliniki, kjer je po njegovo delovno 

okolje dosti bolj sproščeno, lahko predpisuje katerakoli zdravila, v javni bolnici pa mora seveda paziti 

na budget. Večina državljanov se za večino problemov vseeno obrne na javno zdravstvo. Zdravila na 

recept so v veliki večini brezplačna, so pa uvožena iz Amerike, in tudi smernice, ki se jih držijo zdravniki 

pri diagnozah in terapijah so ameriške. V Panami živi tudi dosti Američanov (expatov), ki se za to 

državo velikokrat odločijo tudi zaradi zdravstva, ki je na visokem nivoju. Večina najboljših 

strokovnjakov je skoncentriranih na področju Panama City in dosti pacientov se mora voziti tudi po 

recimo 12 ur z avtobusom, da pridejo na kemoterapijo ali pregled, če ne premorejo avta. Stroške 

prevoza dobijo sicer povrnjene, je pa precej naporno. V bolj odročnih področjih, ki so večinoma 

prekrita z džunglo, je dostikrat prisotna le ambulanta, v katero večinoma pošljejo specializanta takoj 

po končanem faksu – kjer se sicer ogromno nauči, je pa precej stresno. V urgentnih primerih je v 

odročnih krajih zaradi slabih cest odzivni čas menda neprimerno dolg. Večina študentov želi delati in 

opravljati prakso le v glavnem mestu, zato se uvedli pravilo, da se prvo leto kroži v Panama city, 

drugo leto pa obvezno v malih, odročnih krajih – brez tega ne moreš postati zdravnik. Dosti 

zdravnikov je študiralo npr. v Mehiki (moj mentor) ali Kubi (eden izmed specializantov), prišli pa so 

delat v Panamo zaradi boljših plač. Zanimivo je tudi, da je Kuba nasploh priljubljena za študij 

medicine, ker je študij brezplačen, s praktičnim delom (dejanskim delom,ne vajami) pa začnejo že v 3. 

letniku, zato so ob koncu študija že res utečeni v poklicu. 

Na onkološkem področju je bilo zanimivo visoko število rakov materničnega vratu, ker je preventivni 

program še v povojih. Po drugi strani je število kadilcev majhno (le 8%), zato je tudi število pacientov s 

pljučnim rakom nekoliko manjše. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Instituto Oncologico Nacional de Panama 

Oddelek: Splošna onkologija 

C. M. S. 

Ž, 34 let 

Diagnoza: tumor dojke, ščitnice, endometrija 

Pacientka je prišla na kontrolo, ker je prejšni teden zaključila s kemoterapijo za rak dojke. Zdravljenje 

je dobro prenašala, brez slabosti, diareje, infektov ali hude izmučenosti. Navajala je le zmanjšan 

apetit, kar pa je pripisovala stresu. Pacientka ni imela anemije, urinski izvidi so bili normalni, imela pa 

je povišanje vrednosti jetrnih encimov. Razlog za to se je pokazal hitro. Doktor je za prejšnji teden 

namreč naročil preventivni CT abdomna in pelvisa, da je na tem pregledu sočasno prekontroliral tudi 

izvide, ki jih je poslal radiolog. Izkazalo se je, da ima na jetrih 4 metastaze na različnih koncih, 

neresektabilne. Mentor ji je moral sporočiti slabo novico in predstaviti paliativno zdravljenje, ki ga bo 

prejemala. 

Pacientka je bila zelo zanimiva, ker je imela vse zgoraj omenjene rake, kar je statistično skoraj 

neverjetno. Razlog za to je mutacija tumor-supresorskega gena PTEN na kromosomu 10, ki se imenuje 

Cowden sindrom. Gre za sindrom z multiplimi hamartomi (benignimi tumorji), ki se lahko pojavijo 

praktično kjerkoli, najpogosteje na koži, ščitnici, dojki, prebavnem traktu, možganih in maternici. 

Povečan pa je tudi riziko za raka dojke, ščitnice, endometrija in ledvic. Do dopolnjenega 70. leta ima 

pacient vsaj en maligen tumor. 

  


