
 
 
 
 

 

PANAMA, PANAMA CITY – avgust, 2017  

Ime in priimek: Urška Kmetič 

 

1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

V Panami je zdravstven sistem oblikovan po ameriškem vzoru. Zdravstvo je razdeljeno na javni in 

privatni sektor. Med tem ko je pri nas v osnovno zavarovanje všteta skoraj vsa oskrba, ki jo navadno 

potrebujemo, je v Panami kljub osnovnemu zavarovanju potrebno zdravstvene storitve doplačati. 

Dodatno zavarovanje si lahko privoščijo samo zelo bogati, katerih v glavnem mestu ne primanjkuje. 

Svojo prakso sem izvajala v javni bolnici, kjer so razmere za panamske standarde vseeno razmeroma 

dobre, za evropske standarde pa niti ne. Zaloge za vsakodnevno delo prevažajo kar z nakupovalnimi 

vozički, čakalne dobe so še daljše kot v Sloveniji, kljub temu pa je za njih potrebno plačati. Vsako jutro 

ljudje v vrsti čakajo že pred 6. uro, vsi bolniki, ki prispejo na urgenco ne dobijo postelje, kaj šele oskrbe, 

nekateri tudi po več dni na operacijo čakajo kar na hodniku oz. improviziranih sobah urgence, v katerih 

je povprečno 12 ljudi. Zdravniki delajo po 12 ur na dan, pripravniki in specializanti še več, nekateri celo 

spijo v bolnici. Izmene (turnusi) trajajo 36-40 ur, vsak 4. dan. Za izvedbo EKG-ja, ultrazvoka ali 

zamenjave VAC-a je potrebno počakati tudi več ur, saj te storitve niso vedno na voljo.  

»Fun« fact: tudi študentje medicine so upravičeni samo do osnovnega zavarovanja. 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Hospital Santo Tomas 

Oddelek: Splošna kirurgija 

Bilo je veliko primerov, ki so me precej presenetili, če ne celo pretresli. Med drugim sem videla tudi 

bolnika, starega 35 let, ki je na urgenco prišel zaradi apendicitisa, bil uspešno operiran, nato pa 

doživel srčni zastoj in bil neuspešno oživljan. 

Drug primer, ki se mi je vtisnil v spomin je bila gospa, stara 56 let, ki je bila v provinci Bocas del toro 

operirana zaradi holecistitisa, ampak je kirurg naredil napako, ter hkrati z ductus cysticus prerezal 

ductus pancreaticus, zaradi česar se ji je vsebina pankreasa izlivala v trebušno votlino. Ko sem 

prispela je bila hospitalizirana že 2,5 meseca, čemu je sledil še celoten avgust, na koncu katerega je 

bila končno uspešno operirana in premeščena nazaj v Bocas del toro.  


