
 
 
 
 

 

PERU, CHIMBOTE – avgust, 2018  

 

Ime in priimek: Kaja Čeh 

 

1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA  

Zdravstvo v Peruju je organizirano na drugačen način, kot ga najdemo v Sloveniji. V resnici sploh ni 

kaj dosti organizirano. V državi lahko najdemo 3 vrste zavarovanj in na podlagi teh se odloča v katero 

bolnico pacient sme iti. Zavarovanja so naslednja: SIS (Seguro integral de salud) - MINSA, MINTRA in 

SANIDAD. Zavarovanje SIS imajo prebivalnici s socialnim problemom, kar pomeni, da nimajo 

zaposlitve ali pa zaslužijo manj kot 1 sol na dan. MINTRA imajo zaposleni delavnici in jim zavarovanje 

plača delodajalec. SANIDAD imajo policisti, vojaki in marinci. V kraju Chimbote in Nuevo Chimbote 

lahko ljudje z zavarovanjem SIS obiščejo bolnišnici La Caleta in Regional. Z zavarovanjem MINTRA 

bolnišnico EL SALUD in pa z zavarovanjem SANIDAD specializirane bolnišnice.  

Prava zanimivost v moji bolnisnici (La Caleta) je bila, da so si morali pacienti za kakršen koli poseg (pa 

naj to bo izpiranje ušes ali enourna operacija) iti iskat pripomočke v lekarno in jih prinesti nazaj 

zdravniku, da je lahko opravil poseg. Prav tako v kraju Chimbote ni številnih naprav, testov, ki bi 

omogočili hitro in lažje diagnosticiranje (npr. hitri streptokokni test, prick-test ...). Ena izmed 

zanimivosti je tudi, da pacienti morajo plačati sami za CT preiskavo, če jo potrebujejo. 

Javno zdravstvo prav tako ni zelo razvito, ampak imajo razvit sistem cepljenja, ki je zelo podoben 

našemu. Skratka številne stvari, ki se pri nas zdijo samoumevne so bile tam , cisto nekaj drugega.  

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnisnica: Hospital la Caleta, Chimbote 

Oddelek: otorinolaringologija 

Ime in priimek: H. Z. I. T. 

Starost: 57 let 

ANAMNEZA: 

Pacientka je prisla v ambulanto za otorinolaringologijo programirane operacije - adenoidektomije.  

Družinska anamneza: mama je umrla zaradi raka na jajcnikih, oče za srčno kapjo.  

Otroške bolezni: Gospa se jih ne spominja.  



 
 
 
 

 

Dosedanje bolezni: Leta 2002 je imela operacijo, kjer so ji odstranili jajčnika in maternico. Leta 2014 

so ji postavili diagnozo rinitisa. Večkrat je v preteklih letih obolevala za faringitisom. Pred dvema 

letoma se je po celotni levi strani telesa opekla in je bila zaradi tega tudi hospitalizirana.  

Sedanje bolezni: Težave so se pojavile pred tremi meseci in so se stopnjevale. Bolnica je imela 

konstantno občutek tujka v grlo, ob hranjenju jo je bolelo, kar se je zadnjem času spremenilo in 

pacientka sploh ni mogla požirati oziroma z veliko težavo. Vedno ima občutek, da se ji hrana zatakne. 

Pacientka ponoči smrči. Diha lahko normalno. Kašelj ni prisoten. Apetit ima zmanjšan, saj zaradi težav 

ne upa jesti. Na blato in vodo gre normalno.  

Socialna anamneza: Bolnica živi v stanovanjski hiši skupaj z možem. Zaposlena je kot hišna pomočnica 

pri družini. Dokončane ima 4. letnike srednje šole od petih. Ima 4 otroke. 

Razvade: Gospa ne kadi in ne pije alkohola, tudi v preteklosti ni pila ali kadila.  

Zdravila: Ne prejema nobenih zdravil. 

Alergije: Jih zanika. 

 

STATUS: 

Bolnica je pogovorljiva, časovno in prostorsko orientirana in neprizadeta. Je acianotična, afebrilna in 

evpnoična z  18 vdihi/min. Koža in sluznice so primerno prekrvljene. Prisotna je poraščenost po 

ženskem tipu. Po levi strani telesa so vidne brazgotine zaradi opekline. Pulz je normalen (70 

utripov/min), tlak 120/93. Bezgavke niso tipno ali vidno povečane. Edemi niso prisotni. 

Glava je normoencefalna, na poklep neboleča, pritisk na tragus in poklep na mastoid prav tako 

neboleča. Očesni reži sta simetrični, zenici enaki, reagirata na direktno in indirektno osvetlitev, 

bulbomotorika je ohranjena. Nos je simetričen, delno prehoden, sluznica v nosu je bleda in brez 

izcedka. Ustna sluznica in žrelo sta rožnata, sluznica je primerno hidrirana, brez aft ali razjed. Jezik je 

rahlo obloŽen. Mandlji so povecani (stopnja 4). Žrelo ni vidno. Levi bobnic je normalen, viden je 

refleks. Desni bobniČ je desno zgoraj in zadaj rahlo rdeč. Je retrahiran. Gospa navaja, da na desno 

uho slabše sliši.  

Vrat je primerno gibljiv v vse smeri, bezgavke niso vidno ali tipno povečane. Ščitnica ni vidno ali tipno 

povečana. Pulza arterije karotis sta tipna simetrično in sta primerno polnjena, šuma ne slišim.  

Prsni koš je simetričen in je primerne oblike. Respiratorno primerno gibljiv. Bolnica ne uporablja 

dodatne dihalne muskulature, pektoralni fremitus je prisoten. Pomičnost je primerna je levo in desno 

enaka. Prisotna je poraščenost po zenskem tipu. Poklep je na levi in desno strani sonoren. Dihanje je 

na obeh straneh normalno slisno.  

Prekordialnih pulzacij ni videti. Iktus ni tipen. Srčna tona sta primerno naglašena in najbolj slišna na 

svojih avskultacijskih mestih, srčna akcija je ritmična. Šumov ne slišim.  



 
 
 
 

 

Trebuh je v nivoju prsnega koša, simetričen. Palpatorno mehak in neboleč, vranica in jetra niso tipno 

povečana, ni tipljivih drugih patoloških rezistenc. Perkutorno je trebuh timpaničen, peristaltika je 

slišna v vseh kvadrantih in je živahna. Šumov ne slisim. Ledveni poklep ni boleč.  

Aktivna in pasivna gibljivost okončin je primerna, ni prisotnih omejitev. Pulzi na arteriji radialis, 

femoralis, dorsalis pedis so tipni. Kapilarna polnitev je primerna, edemov ni. Palpacija na GVT ni 

boleča.  

 

 

 

  


