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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Tajska ima, kot tudi mnogo katera zahodna država, zdravstveni sistem razdeljen  v dva stebra. Na eni 

strani je t.i. socialno zdravstvo  (»welfare«), pri katerem so zdravstvene storitve za vse državljane krite 

s strani države. Na drugi strani pa je zasebno zdravstvo, pri katerem si pacienti krijejo zdravstvene 

storitve sami.  

Bolnišnica Siriraj, največja in najstarejša bolnišnica na Tajskem, je bila ustanovljena s strani kralja leta 

1888. V več kot 80 zgradbah se nahaja preko 2000 postelj. Vsako leto sprejmejo več kot milijon 

pacientov, tako tistih z osnovnim zavarovanjem, kot tudi samoplačnikov.  Že nekaj let je pacient v 

bolnišnici tudi ostareli tajski kralj. Standardi tukaj so mnogo boljši kot v marsikateri ruralni bolnišnici.  

Tekom prakse sem bila na dveh oddelkih, najprej na oddelku anesteziologije, kasneje pa na oddelku za 

aplicirano tajsko tradicionalno medicino.  

Na oddelku anesteziologije sem se srečala z obema skupinama pacientov. V operacijski ne moreš 

oceniti, kdo je plačal zdravljenje sam in  kdo ne, kajti operacija in oskrba sta za vse enaki. Lahko pa zelo 

dobro vidiš razlike v pooperativni oskrbi, kajti Tajska je (kot marsikatera razvijajoča se država) res 

dežela velikih nasprotij.  

Po operaciji (ali med čakanjem na njo) so tisti s socialnim zavarovanjem, kritim s strani države, skupaj 

nastanjeni v veliki sobi, v kateri je približno 20 postelj.  Nobene zasebnosti in nobenega miru. Približno 

tako kot pri nas, vendar namesto treh jih je v sobi 20. Tajci so zelo družinsko naravnani narod, tako da 

ima vsak pacient zraven vsaj enega svojca, ki potrpežljivo sedi na stolu zraven postelje. Ko smo kot 

»pain manegement« skupina aplicirali pooperativno analgezijo mladi pacientki z napredovalo obliko 

raka, nas je pri tem opazovalo približno 15 pacientov in še enkrat toliko družinskih članov. Pa da ne 

pozabimo, to ni v neki podeželski bolnišnici, ampak v najboljši in najbogatejši bolnišnici v državi.  

Po drugi strani, pa so tisti v privatnih sobah deležni standarda, ki sem ga videla na privatnih oddelkih v 

Nemčiji.  Vsak pacient ima svojo sobo s plazma televizorjem, najnaprednejšo opremo, klimo in dodatno 

posteljo za svojca. Razlika je res enormna.  

Oddelke za aplicirano tajsko tradicionalno medicino se nahaja v novi, super moderni zgradbi zgrajeni 

nekaj let nazaj. Tradicionalna medicina se na Tajskem uvaja kot del medicinske obravnave že nekaj 

desetletij – bolnišnica Siriraj in Fakulteta za tajsko medicino (ustanovljena leta 2003) sta vodilni sili pri 

integriranju starih naukov v moderno obravnavo. Oddelek za tajsko medicino je ločen oddelek v 

bolnišnici, kar pomeni da pridejo pacienti sem sami, ali pa so napoteni s strani zdravnika zahodne 

medicine, kot nas tukaj imenujejo. Razdeljen je na dva dela -  t.i. »healing part« in »healt promotion 

part«.  

Zdravstveni del je namenjen zdravljenju bolnikov. Pacient je pregledan s strani zdravnika za tajsko 

medicino in potem ga tukaj tudi ustrezno zdravijo (s tradicionalnimi zdravili ali kakršno koli drugo 



 
 
 
 

 

obliko, ki jo zdravnik tajske medicine odredi, npr. masaža). Taksna obravnava je približno polovično 

krita s strani države, ostalo krijejo pacienti sami.  

Na drugi strani pa je del za promocijo zdravja, kjer so v ponudbi različne oblike masaž, tretmajev, 

telovadb in vse ostalo za ohranjanj zdravega duha v zdravem telesu. To je popolnoma samoplačniško. 

Tretja stvar, ki jo opravljajo zdravniki tajske medicine, pa je »community work«, kjer gre zdravnik tajske 

medicine nekajkrat na teden v zunanjo ambulantno ali na hišni obisk. Pacienti lahko ambulanto 

obiščejo sami, na podlagi svojega počutja, brez predhodne napotitve zdravnika zahodne medicine. V 

tem primeru je celotna obravnava in zdravljenje krito s strani države. 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: SIRIRAJ 

Oddelek: Applied Thai Traditional Medicine 

 

33- letna pacientka, R.T, prihaja na oddelek za aplicirano tajsko tradicionalno medicino, približno 10 

dni po rojstvu svojega prvega otroka.  

Porod je potekal brez težav, pacientka je rodila vaginalno, opravljena je bila epiziotomija (ginekološki 

rez ki omogoča lažji prehod glavice dojenčka).  Razen tega je pacientka zdrava in nima nobenih 

predhodnih bolezni.  Ne navaja bolečin in nima težav z visokim krvnim tlakom. 

Po nasvetu tašče in mame prihaja na oddelek po t.i. »postpartum care«.  

Obravnava ženske po porodu s strani tajske tradicionalne medicine 

Program, primeren za ženske 7-10 dni po vaginalnem porodu in 45 dni po carskem rezu, traja 5 dni.  

Namenjen je oskrbi ženskega telesa po porodu in hitrejšemu celjenju epiziotomijske rane. Ženske se 

zanj lahko odločijo same, je pa izključno samoplačniški. 

Sestavni deli: 

1. Pregled s strani zdravnika tajske tradicionalne medicine 

Zdravnik tajske tradicionalne medicine se najprej s pacientko pogovori o času pred, med in po porodu. 

Povpraša o preteklih boleznih in uporabi zdravil ali zelišč. Pacientko povpraša o izredni utrujenosti ali 

visokem pritisku (tudi izmeri) – oboje je kontraindikacija za vključitev v program. Ogleda si morebitno 

CS rano, ki mora biti dobro zaceljena in neboleča.  Samo primerne  pacientke brez težav so vključene v 

nadaljnjo obravnavo.  

2. »Court- type« tajska tradicionalna masaža za nosečnice 

Tajska tradicionalna masaža ima dva različna sloga. Prvi je t.i. popularni stil, ki se ga izvaja na ulicah oz. 

v večini wellness centrov po svetu. Je slog, pri katerem se za masažo uporablja dlani, komolce,… Od 



 
 
 
 

 

tega se močno razlikuje t.i. »court« ali »rozal style«, ki je slog, ki se je v tajski zgodovini uporabljal na 

dvoru, za masažo kraljeve družine. Pri tem, je vse razen uporabe palcev, nedovoljeno.  

V uradni obliki tradicionalne tajske medicine in bolnišnici Siriraj se izvaja samo »court style« 

tradicionalna masaža, ki ni namenjena sproščanju, ampak v večini primerov zdravljenju.  

Tretma za nosečnice se osredotoča predvsem na boleče točke pri nosečnicah, posebno poudarja nežno 

masažo maternice in ledvene hrbtenice, ter sproščanje telesa po porodu. Pomemben del je tudi tretma 

prsi s toplo oblogo, ki spodbuja nastanek in sproščanje mleka po porodu. 

3. »Hot Salt-pot Compress treatement« 

Po masaži, sledi masaža maternice s segretim lončenim loncem, napolnjenim s soljo. Lončeni lonec 

poln grobo mlete morske soli se segreje na ognju in zavije v oblogo napolnjeno z zelišči in palmovimi 

listi. Vse skupaj se zavije se v brisačo, da se ohrani temperatura, vendar zmanjša stik vročega s kožo.  

Zdravnik z nežnimi gibi premika lonec po trebuhu ženske po porodu, pa tudi po hrbtu in notranjemu 

delu stegen. Ob tem se spodbuja cirkulacija krvi v maternici, zmanjša se bolečina in oteklina.  

4. »Hot Herbal Charcoal Seat« 

»Hot herbal Charcoal seat« je tehnika tajske tradicionalne medicine, namenjena hitrejšemu celjenju 

epiziotomijske rane. Lončena posoda se napolni z vročim ogljem, čezenj pa se položi skrbno 

pripravljena mešanica zelišč. Posoda se pokrije s kokosovo lupino, ki ima eno luknjo, s kozi katero 

potem prehaja vroči dim. Ženska sedi na stolu (15-20 min) s posebno luknjo, preko katere prehaja 

zeliščni dim do epiziotomijske rane. Zelišča pospešijo sušenje in celjenje rane in zmanjšajo vnetje.  

5. Svetovalni del glede primerne prehrane  

Pomemben del obravnave nosečnice je tudi svetovanje glede prehrane. Tajska tradicionalna medicina 

deli zelišč in hrano na t.i. 9 okusov, ki imajo različne sestavine in vpliv na človeško telo. Po  prepričanju 

tajske tradicionalne medicine, izgubi ženska ob porodu element ognja, ki ga je potrebno po porodu 

nadomestiti s primerno prehrano.  Svetujejo pa izogibanje prehrani, ki ima veliko elementa vode, ker 

ta še dodatno pogasi in zmanjša količino ognja v telesu.  

6. »Herbal Skin Care« 

V preteklosti je bila skrb za kožo ženske po porodu pomembna, kajti ženska koža se v nosečnosti  zelo 

spremeni in razbarva.  Ključna sestavina pri tem je »turmeric« (kurkuma). Mešanica kurkume, bele 

gline, mleka (ali medu) se nanese na telo ali posebne dele telesa, kjer se pusti 15-20 min in potem 

odstrani s cisto vodo.  

7. »Herbal Steam Bath Treatement« 

Kot zadnji korak tretmaja se uporablja »Herbal Steam bath« ali po domače - zeliščna savna. Zdravnik 

pacientki najprej izmeri krvni tlak, ki ne sme biti previsok ali prenizek.  Za ženske po porodu se 



 
 
 
 

 

priporoča obisk zeliščne savne enkrat na dan po 10 min, med tem ko se za ostale paciente uporablja 

logaritem 2x15 minut s 15 minutno pavzo, med katero se meri krvni tlak. Po obisku zeliščne savne, 

pacient popije kozarec ohlajenega naravnega čaja (»beal tea«) s ščepcem soli.  

Tak tretma traja dnevno približno 4 ure, ženska pa prihaja 5 dni zapored. Pacientke odhajajo pomirjene 

in zelo zadovoljne.   

 


