
 
 

    

Mehika, Zacatecas – avgust 2018 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

 

Ime, priimek, letnik: 

Anže Vindišar, 5. letnik (anze.vindisar@gmail.com)  

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 31. 8. 2018 

 

Kraj izmenjave 

Zacatecas je za mehiške standarde relativno majhno mesto, saj ima le dobrih 100.000 prebivalcev. Leži 

v osrčju Mehike, tako da nudi odlične pogoje, da spoznate pravo življenje in navade Mehičanov. Gre za 

staro rudarsko mesto s številnimi rudniki bogatih kamnin v okolici, kar se odraža tudi v njegovi 

arhitekturi. Danes je glavni rudnik v mestu spremenjen v muzej, ki pa se v nočnem času preobrazi v 

diskoteko, ki je vsekakor vredna obiska. Od leta 1993 je mesto pod zaščito organizacije UNESCO, kar je 

najbrž eden od glavnih razlogov, da se je začelo mesto tudi turistično razvijati. Poleg tega je 

znamenitost mesta žičnica z gondolo, s katero se lahko zapeljete na hrib (La Bufa), ki ponuja odličen 

razgled nad mestom. Center mesta predstavljajo zgradbe, ki so večinoma grajene iz številnih odtenkov 

rožnate opeke, najpomembnejša stavba v mestu pa je najverjetneje glavna katedrala. Zaradi turizma 

je center zelo urejen, čist in varen. Bolj kot pa smo se oddaljili od strogega središča, bolj smo spoznali 

tudi drugo plat tega mesta z revnimi soseskami. 

 
Slika 1: Razgled iz spodnje postaje gondole nad mesto in hrib (La Bufa) 



 
 

    

 
Slika 2: Akvedukt v Zacatecasu; ob njem je park, kjer številni meščani preživljajo proste popoldneve 

 

Viza 

Za potovanje v Mehiko državljani Slovenije ne potrebujemo vize. 

 

Zdravje 

Posebnih testov pred odhodom nisem rabil opravljati. V vsakem primeru pa je smiselno cepljenje – jaz 

sem se cepil proti virusu hepatitisa A in meningokoku, nekateri ostali študentje iz evropskih držav pa so 

opravili še cepljenje proti tifusu. Na srečo posebnih zdravstvenih težav nisem imel, smo pa imeli vsi 

študentje zaradi pikantne hrane (ki se ji je precej težko izogniti) občasno zvijanje v trebuhu. J Vseeno 

pa bi priporočal kaj proti driski, kakšen analgetik, razkužila za roke in podobne osnovne pripomočke iz 

potovalne lekarne. 

 

Varnost 

Ne glede na to, da se Mehike drži sloves nevarne države, pa sem se jaz v Zacatecasu vedno počutil 

povsem varno. Še posebej to velja za center mesta, kjer sem se počutil enako varno kot doma in sem se 

brez težav sprehajal tudi v poznih večernih urah. Vseeno pa se ni priporočljivo sprehajati ob nočnih urah 

v določenih predelih mesta, ki so bolj oddaljeni od centra – tu vam bodo najbolje znale svetovati vaše 

kontaktne osebe. Od javnih prevoznih sredstev sem uporabljal mestni avtobus, ki je bil uporaben 



 
 

    

predvsem za transport v bolnišnico. Avtobusi so varen in poceni način prevoza (1 vožnja = 8,5 pesotov 

= slabih 40 centov). Sicer pa nam je glavni način prevoza predstavljal Uber, ki je glede na hitrost, varnost 

in ceno najbrž najbolj optimalen način prevoza v Zacatecasu. Kontaktne osebe pa so nam odsvetovale 

prevažanje s taksiji, ker naj bi bili za turiste dražji ali celo nevarni.  

 

Denar 

Kot denarna valuta se uporablja mehiški peso (MXN). V času opravljanja izmenjave je bil 1 EUR vreden 

okoli 22 MXN. S seboj sem prinesel 200 EUR, ki sem jih menjal, preostanek pa sem dvignil na 

bankomatih. Mislim, da se bolj izplača denar menjati v menjalnicah, saj je menjalni tečaj boljši kot na 

bankomatih. Vseeno pa je priporočljivo s sabo imeti kartico – jaz sem imel s seboj VISO, pa nisem nikoli 

imel težav s plačevanjem ali dvigovanjem denarja. Z nekaterimi karticami (npr. Maestro) pa bi lahko 

imeli kaj težav, tako da svetujem, da si pred izmenjavo priskrbite VISO ali Mastercard.  

 

Prevoz 

V Mehiko sem letel iz Benetk v Mexico City, z vmesnim prestopanjem v Frankfurtu. V Mexico Cityu sem 

prespal noč v hostlu blizu letališča (mimogrede, tudi v Mexico Cityu močno priporočam Uber, a lahko 

vožnje plačujete le s kartico) in se naslednje jutro odpravil z letalom v Zacatecas. Letalske karte niso 

bile ravno poceni, predvsem zato, ker sem po izmenjavi še 2 tedna potoval po Mehiki in sem imel še 

nekaj notranjih letov – za vse skupaj sem odštel okoli 1200 EUR. Nazaj sem tako letel iz Cancuna v 

Benetke, z vmesnim prestopanjem v Torontu. Se pa vsekakor da najti letalske karte samo do Mehike in 

nazaj tudi precej ceneje, le dovolj zgodaj jih je potrebno začeti iskati – najbolje že takoj po prejetju 

potrditvenega maila o izmenjavi.  

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Kar se tiče komunikacije s študenti iz Mehike sem bil zelo pozitivno presenečen. Potrditveni mail sem 

dobil že v marcu, kar je zelo zgodaj v primerjavi s študenti, ki so odšli na izmenjavo v druge države. 

Kmalu po tem me je na Facebooku dodalo vsaj 10-15 Mehičanov, ki so mi ponujali pomoč v kakršni koli 

obliki. Večinoma so znali angleško, čeprav je v povprečju njihov nivo znanja angleščine nižji kot pri nas 

in je včasih prišlo do kakšnega nesporazuma. Najbolj pozitivno pa me je presenetilo dejstvo, da je vsak 

študent na izmenjavi v Zacatecasu imel 4-5 kontaktnih oseb, tako da smo lahko praktično v vsakem 

trenutku pred in med izmenjavo računali na pomoč katerega od njih. 



 
 

    

 
Slika 3: Mojih pet kontaktnih oseb na NFDP 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Na letališču me je pričakala kontaktna oseba, ki me je nato tudi pripeljala do moje namestitve (od 

letališča do centra mesta je približno 30 minut vožnje). Naslednji dan me je tudi odpeljala v bolnišnico, 

mi pomagala pri pridobitvi izkaznice, mi razkazala prostore in me predstavila na oddelku. Vse kontaktne 

osebe so se resnično trudile in prepričan sem, da bi bili brez njih precej bolj izgubljeni. Večina od njih je 

prišla na vse organizirane zabave (Welcome party, NFDP, itd.), pogosto pa smo se z njimi dobili tudi na 

kakšni večerji ali pijači v prostem času. 

 

Nastanitev  

Živel sem z očetom študentke, ki je bila v času moje izmenjave v Zacatecasu LEO-in. Poleg mene sta v 

isti hiši živeli še dve Španki, kar se je ob mojem popolnem neznanju španščine zelo koristno, saj oče te 

študentke ni znal niti besede angleško. Ob prihodu v hišo sem bil sprva šokiran – vrata sob so bila 

preluknjana (posledica ropa pred leti, ko so jim s sekiro uničili vrata), ob postelji pa sem imel tudi 

hišnega ljubljenčka brata te študentke – tarantelo J. V splošnem tako nismo živeli ravno v razkošnem 

stanovanju, pa tudi čistoča stanovanja je bila relativno slaba. Poleg tega je hiša tudi precej oddaljena 

od moje bolnišnice (Hospital General de Zacatecas), saj sem za pot potreboval dobrih 30 minut z 

avtobusom, ob vračanju iz bolnišnice še več, saj sem moral uporabiti dve liniji. Vseeno pa sem se v hiši 

počutil zelo prijetno, saj so se do nas vsi obnašali zelo prijazno, nas pogosto prevažali do avtobusne 



 
 

    

postaje, v mesto, itd. Poleg tega nikoli nismo bili lačni, imeli smo dostop do interneta, tako da mislim, 

da smo imeli v primerjavi z nekaterimi ostalimi študenti na izmenjavi še kar srečo z namestitvijo. 

 

Prehrana 

V bolnišnici smo imeli 2 obroka – zajtrk in kosilo. Če si se po kakšni zabavi odločil za popoldansko 

izmeno, ti je namesto zajtrka pripadala večerja. J  Tako da lačni nismo bili nikoli, je pa res, da je hrana 

nekoliko neobičajna in občasno zelo pikantna – npr. kuhan brokoli ali pikantna juha za zajtrk. Večerjali 

smo večinoma v mestu, saj so cene v primerjavi s Slovenijo precej nižje. Za standardni obrok s pijačo 

(npr. 5 tacosov s pivom) smo v povprečju odšteli 80 MXN, torej manj kot 4 EUR. Poleg tega smo od 

mehiških študentov ob začetku izmenjave dobili nekaj osnovnih živil in drugih stvari – npr. kavo, mleko, 

kosmiče, sadje, zelenjavo, itd. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Izmenjavo sem opravljal na urgenci v največji bolnišnici v Zacatecasu – Hospital General de Zacatecas. 

Tekom izmenjave je bila na tem oddelku še študentka iz Portugalske. Delovni dan je trajal od 8:00 do 

14:00, čeprav smo običajno ob 8:00 šele začeli z zajtrkom in ob 13:30 že odšli na kosilo. Nihče ni preveč 

kompliciral, če si prišel kasneje ali odšel prej. Prav tako ni bilo problema, če si kdaj želel namesto jutranje 

opraviti popoldansko izmeno. Ponudili so nam tudi možnost nočnih izmen, a jih zaradi bogatega 

socialnega programa niti nisem imel časa poizkusiti. Takoj zjutraj je bila na vrsti vizita, kjer so 

pripravniki večinoma poročali o stanju bolnika, zdravnik pa je nato sestavil plan zdravljenja za vsakega 

bolnika. V Mehiki je študij medicine nekoliko drugačen kot pri nas, saj študij na fakulteti traja 5 let. Tako 

so bili pripravniki stari toliko kot jaz ali celo mlajši, a so za večino dela na urgenci poskrbeli sami 

(jemanje krvi, šivanje, predpisovanje zdravil, itd.), zdravnik je le preveril, če vse poteka tako kot mora 

in poskrbel za težje primere. Večino časa sem tako preživel s pripravniki, ki so bili zelo prijazni in vedno 

pripravljeni pomagati. Prav tako so bili oni tisti, ki so nas najbolj vključili v praktično delo. S študentko 

iz Portugalske sva se tako izmenjavala pri izvajanju praktičnih veščin – večino časa sva jemala kri, 

snemala EKG-je, nastavljala urinske katetre, itd. Zaradi številnih pripravnikov v bolnišnici sva sicer šivala 

le enkrat, so pa naju aktivno vključili pri oživljanju. Iz vidika praktičnega dela v bolnišnici mislim, da sem 

se naučil veliko, vključili so nas v veliko praktičnih veščin, ki jih tekom vaj v bolnišnici pri nas nimamo 

veliko možnosti izvajati. Najbrž pa bi imel možnost delati in videti še več, če bi govoril špansko ali opravil 

kakšno nočno izmeno, saj se je takrat zgodilo največ medicinsko »zanimivih« primerov – strelne in 

vbodne rane, prometne nesreče, itd. 



 
 

    

 
Slika 4: Hospital General de Zacatecas 

 
Slika 5: Šivanje bolnice po ugrizu psa 

 
Slika 6: Skupinska slika s pripravniki in zdravniki na oddelku 



 
 

    

 

Mentorstvo 

Glavnega mentorja sem spoznal šele v drugi polovici izmenjave, saj je bil pred tem na dopustu. Najino 

komunikacijo je oviral jezik, saj ni govoril angleško. Pri komunikaciji z njim in ostalimi zdravniki mi je 

tako pomagala študentka iz Portugalske in pripravniki, ki so večinoma govorili angleško. Sicer veliko 

stika z njim nisem imel, saj sem večino časa preživel s pripravniki. So pa vseeno bili vsi zdravniki in sestre 

bili prijazni z mano, se želeli pogovarjati, te potrepljali po ramenu ko so šli mimo tebe, itd. 

 

Socialni program 

Socialni program je bil v splošnem zelo dobro organiziran – vsak vikend so nam pripravili izlet v različne 

dele Mehike, tako da smo že tekom izmenjave videli številna mesta (npr. Guadalajara, Tequila, zahodna 

obala Mehike, Guanajuato, itd.) Še pred izmenjavo so nam poslali okvirni program in cene, tako da smo 

se lahko prijavili za izlete, čeprav tudi z naknadno prijavo ni bilo nobenih težav. Občasno je prišlo do 

nekaj nesporazumov in posledično slabe volje, saj je bila oseba, ki je bila zadolžena za izvajanje 

socialnega programa nekoliko neorganizirana in zato nismo dobili informacij kaj vse je vključeno v ceno 

izleta. Zato toplo priporočam, da še pred prijavo na izlet vprašate, kaj cena izleta vključuje, da se 

izognete morebitnim dodatnim stroškom. Med delovnikom smo popoldneve in večere večinoma 

preživljali v centru mesta na večerji/pijači ali ob spoznavanju samega mesta. Ena od posebnosti mesta 

do tudi zabave imenovanje »callejonada« - gre za praznovanje na ulici, ki se pripravi ob rojstnih dnevih, 

diplomiranju, ipd. Ob tem najamejo tradicionalno glasbeno skupino, ki igra na čelu skupine in osla, ki 

tovori pijačo. Nato se v obliki povorke sprehajajo po majhnih ulicah mesta, pri čemer se jim lahko 

pridruži vsak mimoidoči, ki prejme majhen glinen kozarček, kamor vam nato brezplačno natočijo pijačo. 

J  Druga posebnost mesta je (menda) edini disko pod zemljo na svetu – Mina El Eden. Gre za bivši 

rudnik, ki je čez dan muzej, ponoči pa se del spremeni v nočni klub. 

 

Splošna ocena izmenjave 

Izmenjava me je v vseh pogledih navdušila in bi jo takoj ponovil, če bi imel znova to možnost. Glede na 

to, da je bila izmenjava v Zacatecasu sestavljena iz ravno pravšnje kombinacije praktičnega dela v 

bolnišnici in bogatega socialnega programa, jo priporočam vsem, ki želite spoznati pravo mehiško 

kulturo in obenem odnesti še kaj praktičnega znanja. 

 

 

 



 
 

    

Potrebnik 

Za delo v bolnišnici nujno potrebujete v celoti bela oblačila (bele čevlje, nogavice, hlače, majico in plašč) 

oz. scrubse za delo na kirurških oddelkih. Poleg tega za Zacatecas velja, da je lahko zelo vroče tekom 

dneva in precej hladno ob večerih, tako da priporočam tudi dovolj toplih oblačil. Predvsem zaradi izletov 

v druge dele Mehike pa ne pozabite tudi na sprej proti komarjem, kreme za sončenje, ipd. Zelo prav pa 

vam bo prišlo tudi vsaj osnovno znanje španščine, čeprav se da načeloma vse zmeniti tudi brez tega. J 

V primeru dodatnih vprašanj me lahko kontaktirate preko maila. 

 

Približna razdelitev stroškov 

Letalske karte (skupaj z notranjimi leti) – okoli 1200 EUR 

Prehrana – 200 EUR 

Socialni program – 300 EUR 

Ostalo (cepljenja, spominki, itd.)  – 200 EUR 

 

 


