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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Zdravstveni sistem v Tuniziji vodi Ministrstvo za javno zdravje, ki je stacionirano v glavnem mestu Tunis. 

Sistem je razdeljen na javni in privatni sektor. 

Javni zdravstveni sistem omogoča dosegljivost do osnovne zdravstvene oskrbe vsem državljanom. 

Včasih je problematičen dostop le na izrazito ruralni območjih. Sistem je financiran s strani 

davkoplačevalskega denarja, ki se steka v državno blagajno in je dosegljiv vsem. V zadnjih letih 

gospodarska moč države raste, hkrati pa je javni sistem dokaj obremenjen, kar je povzročilo, da vse več 

ljudi posega po privatni zdravstveni oskrbi. Splošno pravilo je, da imajo privatne bolnišnice dosti bolj 

kvalitetno opremo in bolj kvalificirane zdravstvene delavce, tako zdravnike kot tudi medicinske sestre. 

Privatni sektor predstavlja 12% celotne kapacitete postelj in 70% najboljše medicinske opreme v državi. 

Večina privatnih bolnišnic je lociranih v večjih mestih in zaposluje preko 50% zdravnikov, 73% 

zobozdravnikov ter 80% farmacevtov. 

 

Vsa infrastruktura, tako privatna kot javna, je nadzorovana s strani Ministrstva za javno zdravje. 

Ministrstvo je tudi glavno pri zagotavljanju  zdravstvene dejavnosti v javnem sektorju, ki sestoji iz 27% 

primarne ravni, 25% sekundarne ravni ter 50% terciarne ravni. 

 

Težave Tunizijskega zdravstvenega sistema 

 

Clji Tunizijskega zdravstvenega sistema so zagotoviti brezplačno in adekvatno zdravstveno oskrbo 

celotni populaciji, ne glede na prihodek, socialni status in kraj prebivališča, vendar javne bolnišnice 

postajajo vse bolj inadekvatne pri zagotavljanju ustreznega zdravljenja. Večini primanjkuje zaposlenih 

zaradi nezadostnega financiranja. To je povzročilo, da visoko izobraženi zdravniki in medicinske sestre 

zapuščajo javni sektor. Pojavil se je problem čakalnih vrst. Ravno tako je prišlo do pomanjkanja 

modernizacije medicinske tehnologije in pomanjkanja pripomočkov, ki so potrebni za ustrezno 

zdravljenje pacientov. Večina populacije, ki ima brezplačne zdravstvene storitve v javnih zdravstvenih 

zavodih, se je v zadnjem času raje obrnila na hitro rastoči privatni sektor, kjer za zdravstvene storitve 

plačajo iz žepa, vendar so le-te zadostne merilom. Nastalo je veliko ekonomsko breme na prebivalce, 

posebej za revnejši del, ki potroši velike vsote, čeprav so v javnih centrih zdravstvene storitve brezplačne 



 
 
 
 

 

 

Ravno tako se soočajo s pomanjkanjem bolnišnic in ustanov zunaj večjih mest, kar onemogoča hitro 

zdravstveno oskrbo vsem, ki živijo na obrobju. Zaradi nezmožnosti prilagoditve na populacijske 

spremembe, tako hitre rasti prebivalstva, kot tudi sprememb življenjskega stila, ki vplivajo na zdravje, 

je nastala povečana potreba po zdravstveni oskrbi. V velikih pogledih je Tunizijski sistem zrastel na 

standardih evropskih držav. Padla je smrtnost novorojenčkov, povečala se je pričakovana življenjska 

doba. Hitro povzemajo tudi življenjski stil, ki je značilen za moderne družbe, kjer kronične nenalezljive 

bolezni (diabetes, kardiovaskularne bolezni, hipertenzija) prevladujejo kot glavni razlog umrljivosti pred 

do sedaj glavnimi vzroki (malarija, kolera, tuberkuloza). Vse skupaj je povzročilo finančni primanjkljaj v 

državni blagajni, ki pa ga država ni zmožna več pokrivati. 

 

Težavo še vedno predstavlja urgentno zdravniško zdravljenje, ki ni dosegljivo povsod, posebej ne izven 

urbanih središč, kjer se soočajo se s pomanjkanjem bolnišnic in ustanov. 

 

V zadnjem času v državi velik prihodek privatnemu sektorju predstavlja tudi tako imenovani zdravstveni 

turizem, saj je zdravstveni sistem v Tuniziji eden najbolj razvitih v Afriki in ima medicinske standarde 

primerljivimi z Evropskimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Otroška kirurgija, Univerzitetna bolnišnica Fattouma Bourguiba Monastir 

8.8.2017 

Anamneza: 

7-letna pacientka, Fatma Ezzahra Majdoub, prihaja na dogovorjeno balonsko dilatacijo požiralnika, 

predvidoma zadnjo, po nenamernem zaužitju kavstrične tekočine leta 2014. Takrat je prišlo do 

ezofagealne poškodbe stadija IIIb in gastrične poškodbe stadija II. Sedaj navaja še vedno nekoliko 

prisotne disafične težave pri požiranju trde hrane. Težav pri zaužitju tekoče hrane in tekočin nima. 

Brez alergij, brez redne terapije. 

Pretekli posegi: 

9 dilatacij požiralnika: 20.08.2014, 24.09.2014, 22.10.2014, 17.12.2014, 17.02.2015, 25.03.2015, 

20.05.2015, 21.07.2015, 16.09.2015 

Ponovno sprejeta na oddelek januarja 2016 zaradi ponovitve težav. Ugotovljena je bila restriktivna 

stenoza požiralnika na zgornji, srednji in spodnji tretjini.  

Sledi ponovna balonska dilatacija z balonskim diametrom 10-12mm in insercijo stenta (dolžina 6cm in 

širina 14mm) za dva meseca. 

Ponovna dilatacija marca 2016 z balonskim diametrom 12-15mm.  

Marca ugotovljena stenoza srednje in spodnje tretjine požiralnika, zato nadaljujejo z dilatacijami 

novembra in decembra 2016 ter februarja in aprila 2017.  

Poseg: 

Balonska Dilatacija:  

- Uvedba vodilne žičke v želodec pacientke v splošni anesteziji pod rentgenološko kontrolo 

- Uvedba balonskega katetra do mesta zožitve (srednja tretjina požiralnika) 

- Balonska dilatacija zožitve, širina balončka 12-14mm, s počasnimi povečevanjem tlaka do 6 

atmosfer za 5 min 

- Pred odstranitvijo vodila še kontrola s kontrastnim sredstvom, da ni prišlo do perforacije.  

- Poseg je potekal brez zapletov z ugodnim rezultatom. 

Sledi kontrola čez predvidoma 2-3 mesece.  

 

 

 

 

 


