
 
 
 
 

 

Peru, Ica – avgust 2017 

Ime in priimek: Katja Žalman  

 

1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Zdravstveni sistem v Peruju je razdeljen na sva sektorja: javni in zasebni sektor. Bolnišnice, poliklinike 

in zdravstveni domovi delujejo pod okriljem Ministrstva za zdravje in socialno varnost (MINSA). 

Zasebni sektor (npr. bolnišnica EsSalud) vključuje več klinik, laboratorijev in lekarn.  

Javno zdravstvo v Peruju je na splošno slabo in nezadostno, predvsem zaradi resnega pomanjkanja 

sredstev. Javne bolnišnice so podvržene dolgim čakalnim vrstam, osebe z manjšimi zdravstvenimi 

težavami pa morajo pogosto čakati več mesecev na obravnavo. 

 

Zdravstveno zavarovanje  

Javno zdravstveno zavarovanje je na voljo perujskim državljanom preko dveh sistemov, Segura 

Integral de Salud (SIS) in EsSalud. SIS upravlja perujsko ministrstvo za zdravje (MINSA) in je v veliki 

meri namenjen tistim, ki so prizadeti zaradi revščine in nimajo zdravstvene pokritosti, medtem ko je 

EsSalud namenjen delovnemu prebivalstvu in njihovim družinam, ki zagotavljajo zdravstveno varstvo 

v okviru določene mreže zdravstvenih ustanov EsSalud. EsSalud je obvezen za delavce v javnem  in 

zasebnem sektorju, upokojence, otroke (do 18 leta starosti) in študente. To zavarovanje financira 

delodajalec po stopnji 9 % plače zaposlenega. EsSalud zagotavlja pokritost v primeru 

zobozdravstvene oskrbe, splošne in specializirane zdravstvene oskrbe, hospitalizacije, laboratorijske 

analize, zdravil, rehabilitacije in cepljenja.  

  

Primer v javni bolnišnici: Pacient pride v kirurško ambulanto zaradi presekane arkade.  Zdravnik ga 

pregleda in napiše na recept pripomočke, ki jih potrebuje za obravnavo (sterilne rokavice, gaze, 

kirurški inštrumenti,..). Pacient, v kolikor je sposoben ali njegov spremljevalec, se z receptom odpravi 

do bolnišnične lekarne (6 m stran od ambulante), kjer kupi vse potrebščine z recepta in se nato vrne v 

kirurško ambulanto, kjer ga zdravnik oskrbi. Če ima pacient zavarovanje SIS (zelo revni) ali EsSalud 

mu zavarovalnica povrne denar. V kolikor nima nobenega zavarovanja si stroške zdravljenja krije sam. 

Opisan primer velja za javno bolnišnico in ne za bolnišnico EsSalud. Če imaš zavarovanje EsSalud, greš 

v bolnišnico EsSalud, kjer je urgentna ambulanta opremljena z vsemi pripomočki (saj plačaš višjo 

premijo zavarovanja). Velikokrat pa pacienti, ki imajo zavarovanje EsSalud vseeno pomoč poiščejo v 

javni bolnišnici. Sama sem se spraševala zakaj in po diskusiji s študenti in obravnavanimi pacienti, 

sem dobila odgovor, da so odnosi in zdravniki v javnih bolnišnicah »boljši«.  



 
 
 
 

 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

 

Bolnišnica: Hospital Regional de Ica, Ica, Peru 

Oddelek: Urgentna ambulanta interne medicine 

V urgentno ambulanto je prišel  20 – letni fant v spremstvu svoje  mame. Približno 2 tedna je tožil za 

bolečinami v prsih, težkem dihanju in kašlju. Po vprašanju, ali je kašelj produktiven ali suh, je mama iz 

torbice vzela plastično vrečko (približna vsebina je bila  0,5dl) s krvavimi izmečki tistega dne. Krvav 

izmeček se pojavil pred 4 dnevi. Dečka sva z zdravico pregledali, izmerili krvi tlak in saturacijo. Pri 

avskultaciji prsnega koša so bili slišni inspiratorni pokci.  

Zdravnica je fanta takoj napotila na RTG pljuč – sum na tuberkulozo. Ta primer sem na interni urgenci 

doživela drugi dan moje izmenjave. Nihče me ni posebej opozoril, da je tuberkuloza tukaj nekaj 

vsakdanjega, prav tako nobeden v ambulanti ni imel zaščitne maske. Ker je bila na RTG velika gneča, 

je fant kar nekaj časa po pregledu sedel na polnem hodniku s kirurško masko. Po pogovoru z 

zdravnico je tuberkuloza v bolnišnici bila res vsakdanja. Ko sem zdravnikom razložila kakšna je 

situacija in strogost obravnave tuberkuloznega pacienta v Sloveniji so mi priskrbeli posebno masko – 

respirator, od katere se tekom prakse na internem oddelku nisem ločila. Masko sem morala plačati 

sama. Tudi ostali študentje si morajo maske, rokavice in  razkužila zagotoviti sami . Po 2 urah je v 

ambulanto prispela slika RTG pljuč, na kateri je bila jasno razvidna kaverna v zgornjem delu pljuč. 

Fanta so po potrditvi diagnoze izolirali in pričeli z antibiotičnim zdravljenjem.  

 

 

 

 

 

 

  


