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1. OPIS ZDRAVSTVENEGA SISTEMA 

Gana je l. 2008 uvedla neke vrste zdravstveno zavarovanje, ki pa je milo rečeno zanikrno in nihče mi 

pravzaprav ni znal odgovoriti na vprašanje, katere preiskave oz. posege pokriva. Tako je v resnici za 

vsako stvar treba doplačati in nemalo posameznikov zato v bolnišnici enostavno stagnira, kar akadem-

ske ustanove na najvišji ravni spreminja v hiralnice, ki jih pri nas poznamo samo še zaradi slovenskih 

literatov, ki so tam pogosto umirali (pustimo razloge, zakaj). To pa še ni vse, saj svoje doda tudi precej 

zaostala mentaliteta ljudi – ko je treba plačati za CT sorodnika (tam se običajno vse ustavi), takrat po-

navadi ni denarja in zato obstaja nebroj razlogov, ko dotični nesrečnež klavrno konča in se poslovi od 

tega sveta, se pa takoj najde gruča bližnjih in daljnih družinskih članov, ki nato organizirajo zelo (s po-

udarkom!) slovesen pogreb (seveda v odvisnosti od tega, kako pomemben član lokalne skupnosti je bil 

pokojni). Tudi prispevki za cerkvene dostojanstvenike niso nobena težava, ampak to ni tema tegale 

zapisa. Tako stanje bi me na dolgi rok zagotovo spravilo v obup in po njihovih besedah tudi tamkajšnjim 

zdravnikom ni lahko, saj se izobražujemo tudi s pomočjo angleške literature, v kateri so na dolgo in 

široko opisane vse mogoče preiskave oz. metode zdravljenja, ki jih v Afriki pač ni na voljo (ali pa jih 

lahko ponudijo le določenim). Tako se medicine ne izvaja in ob tem sem še enkrat več spoznal, da naš 

zdravstveni sistem ni slab, zato ga moramo ohraniti vsaj v tej obliki ter še izboljšati! 

 

2. PRIKAZ PRIMERA  

Bolnišnica: Komfo Anokye Teaching Hospital (KATH)  

Oddelek: interna medicina 

Zdravstvena situacija na populacijski ravni se v Gani relativno hitro približuje tisti v najrazvitejših delih 

sveta. To pomeni, da vedno več ljudi živi vedno dlje, umirajo pa v vedno večji meri zaradi srčno-žilnih 

bolezni in posledic sladkorne bolezni, jetrne ciroze, ledvičnega popuščanja itd. AIDS je še vedno velik 

problem, zelo pogosti sta tuberkuloza in malarija, omenil pa bi še alkoholizem, ki je znan spremljevalec 

slabših življenjskih razmer in v Gani tudi ni nekih drugih preprek, ki bi omejevale njegovo uporabo (de-

nimo vere, čeprav se nekaj Muslimanov v sicer večinsko krščansko usmerjeni državi najde). Videl pa 

sem tudi nekaj stanj, ki so pri nas prava redkost, denimo polno razvito KML. Mlada bolnica se je v 

bolnišnici pojavila predvsem zaradi bolečin v trebuhu, drugo je sploh ne motilo. Imela je sicer težave z 

utrujenostjo in nočnim potenjem, shujšala je in bila anemična, poleg tega da jo je bolel trebuh, pa je 

bil slednji tudi precej povečan. Razlog je bil očiten in tako obsežno splenomegalijo si bom zapomnil do 



 
 
 
 

 

konca življenja. Vranica je zavzemala dobesedno pol trebuha, dalo pa se jo je tudi lepo zatipati. Kaj se 

bo z njo zgodilo, je težko napovedati, verjetno pa nič dobrega, saj inhibitorji tirozinske kinaze v Gani 

niso na voljo in tudi sicer je bolnica prihajala iz nižjega socialno-ekonomskega sloja.  

 


