
 
 
 
 

 

IME DRŽAVE, KRAJ - mesec in leto Mehika, avgust 2016 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime in priimek: 

Ana Marija Ledinšek; anamarija.ledinsek@gmail.com  

Čas izmenjave:  

Od 1.8.2016 do 31.8.2016 ( plus en dodatni teden po moji želji) 

 

Kraj izmenjave 

Mehika je država, ki jo večina ljudi povezuje s kriminalom, drogo in jo označuje kot nevarno državo. 

Sama sem imela čisto drugačno izkušnjo. Mehika dejansko je čisto drugi svet – vendar v pozitivnem 

smislu! Tako glavno mesto kot drugi kraji so zelo urejeni, dostopni in zanimivi. Kultura je zelo 

raznovrstna in zanimiva, da o zgodovinski dediščini sploh ne govorim. Kar pa je najboljše v Mehiki pa 

so ljudje, ljudje so veliko bolj odprti, nasmejani in ves čas pripravljeni pomagati. Seveda je kriminal 

prisoten- vendar v določenih predelih države, v katerih se pač ne potikaš. V primeru, da to upoštevaš, 

se v Mehiki nimaš česa bati, ker je res nekaj posebnega. 

Kar se tiče same Mehike, sama sem bila tam v času deževne dobe in je bilo vreme zelo spremenljivo. V 

kolikor greste v istem času priporočam dežni plašč, namreč vreme se iz 28 stopinj in sonca v 2 

minutah spremeni v dež in temu prilagodite tudi oblačila. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Moja kontaktna oseba se mi je javila zelo zgodaj, še celo preden sem dobila card of acceptance iz 

njihove strani. Komunicirali smo preko mailov in facebook-a in dobila sem večino potrebnih informacij 

pravočasno. Problem je bil edino z invitation letter, ker sem ga dobila šele 3 dni preden sem letela za 

Mehiko. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Naša kontaktna oseba je pripravila facebook skupino za vse študente, ki smo opravljali izmenjavo isti 

mesec. Tam nas je povprašal ali želimo, da nas pride iskati na letališče. Sama sem prosila, da me pride 

iskati in me je prišel iskati. 

 

Nastanitev in prehrana 



 
 
 
 

 

Tukaj pa so bili problemi. Naša kontaktna oseba je to počela prvič in v Mehiki jim univerza pri tem ne 

pomaga veliko – šele ustanavljajo sistem in zato nas je bilo vseh 6 študentov nastanjenih v isti hiši. 

Pred izmenjavo smo dobili napisano, da dobimo »pocket money«, ki pa smo ga dobili šele zadnji 

teden izmenjave in še to manj kot 1/3 ( še za to smo se morali skregati, ker nihče ni naši kontaktni 

osebi prej razložil kaj in kako naj počne s tem denarjem). Nastanjeni smo bili v hiši njegove matere, 

sicer je bila zelo prijazna in ustrežljiva in nam je želela kuhati ves čas, vendar smo prihajali in odhajali 

ob različnih urah in zato to ni imelo smisla. Bilo pa je prenatrpano. Vendar sama se ne morem 

pritoževati, ker so mi že 1 dan opravljanja moje prakse v bolnici ponudili stanovanje 5 minut peš stran 

od bolnišnice, vendar ga zaradi ostalih študentov nisem sprejela. Namreč naše stanovanje je bilo od 

moje bolnišnice oddaljeno 1 uro vožnje z metrojem in avtobusom in je bilo v enem izmed nevarnejših 

predelov glavnega mesta. Tako, da v primeru, da bi želela bi v okviru bolnišnice lahko imela super 

stanovanje zase in blizu bolnice – ampak to ni rešitev, ker to bi načeloma morali urediti ljudje iz 

izmenjav in ne moja bolnišnica. Ampak kakorkoli to je Mehika in sama nisem imela problemov z 

uporabo javnih prevoznih sredstev – vozijo na 2 minute. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Sama sem bila najprej razpisana v eni drugi bolnišnici vendar so imeli tam karanteno zaradi razsoja E. 

Coli in so me premestili v General Hospital Xoco. Pri tej menjavi so naredili problem in so me prijavili 

kot specializantko in zato sem že prvi dan ko sem prišla delala ogromno. Šele po dveh tednih smo 

ugotovili napako. Sprejeli so me zelo lepo, najprej so me predstavili vsem predstojnikom oddelkov, 

kasneje pa celotnemu kolektivu urgence. Takoj za tem pa sem že pričela z delom. Ni bilo popuščanja 

in odmorov za kavo, že prvi dan sem delala 9 ur brez pavze. Vstavljala sem urinske katetre, centralne 

katetre, pripravljala in odčitavala ekg-je, oživljala, intubirala, čistila in šivala rane. Drugi dan so me 

prosili za asistenco na urgentni kirurgiji in po tem sem začela še asistirati na kirurških operacijah ( 

travma, plastika, maksilo facialna kirurgija, ortopedija, splošna in abdominalna kirurgija). Ker so bili 

zadovoljni z mano in sem pokazala interes so me povabili še za asistenco na privat operacijah (ki so 

mi jih tudi plačali). Ves čas sem bila prva asistenca, določene manj komplicirane posege sem 

opravljala sama pod mentorstvom. V primeru, da se želiš res naučiti stvari, da imaš voljo in željo 

delati v času izmenjave maksimalno in s tem odnesti tudi maksimalno več kot priporočam izmenjavo v 

Mehiki. Bila sem izbrana na urgentni oddelek, vendar sem bila vsepovsod, dobila sem celo dovoljenje 

in sem dva dni bila na inštitutu za forenzično medicino. Da se malo dotaknem samo odnosa 

zdravnikov, pripravnikov, specializantov do študentov… Ni besed za to! Ne glede na to kdo in kaj si, 

odnos je enak do vseh, vsi so pripravljeni pomagati, nihče te ne gleda zviška, vsak te pozdravi, se 



 
 
 
 

 

ustavi in te vpraša kako si. Odnos medicinske sestre – zdravniki zopet čisto druga zgodba kot v 

Sloveniji. Odnos zdravnik- zdravnik.. Tukaj ne govorim samo o medsebojnem spoštovanju ampak o 

delu v timu! Kljub temu, da veliko ljudi v Evropi zaničuje Mehiko, veliko bi se lahko naučili od njih, 

predvsem o odnosu eden do drugega.  

Jaz osebno sem odnesla res veliko od moje bolnišnice, res sem delala vsak dan po 9 ur v svoji 

bolnišnici in še vsaj 4 ure privat na dan, skoraj vsak dan med tednom – vendar to je bilo po moji želji. 

In več kot vesela sem, da sem dobila to priložnost in da so me premestili v to bolnišnico, ker več kot 

sem od izmenjave in bolnišnice ne bi mogla pričakovati. 

 

Mentorstvo 

Splošno: Najprej bi želela povedati, da v Mehiki je drugačen način učenja. Tam ni način beri literaturo, 

glej in se uči. Tam je način poglej in potem delaj sam/a, naučil/a se boš z delom, literaturo preštudiraj 

zvečer doma in se pripravi za naslednji dan. In tako tudi praksa tam poteka. Besede tega še nisem 

počel/a, tega ne znam tam ni. Prav tko kljub temu, da sem prišla samo za en mesec sem prvi dan 

morala prebrati in podpisati moje dolžnosti in sem imela pred pričetkom dela predavanje na temo 

odnosa do pacientov, ker v Mehiki je velik poudarek na pravilnem odnosu in spoštovanju. 

Urgenca: Kot sem že omenila so naredili napako in me prijavili kot specializantko in smo šele po 2 

tednih ugotovili napako. Sama sem prvi dan se trudila jim razložiti, da določenih stvari ( npr. vstavitev 

centralnega katetra) še nisem počela in bi raje gledala – tega tam ni. Najprej so mi pokazali celoten 

postopek, naslednjega pacienta sem pod mentorjevim nadzorstvom mogla kateterizirati že sama. 

Mentorji so več kot pripravljeni pomagati in te vzpodbujajo, vendar zahtevajo tudi trdo delo in da 

pokažeš, da si res s srcem in dušo pri stvari. Imela sem več mentorjev, ker so želeli, da čim več 

odnesem in se naučim. Z delom sem pričela ob 6:30, naprej je bila vizita, potem sprejemi in pregledi, 

od 10:00 so bile eno uro diskusije za specializante, ki sem jim morala prisostvovati v kolikor nisem bila 

na reanimaciji ali je prišlo v tem času do več urgentnih primerov. Delala sem na urgenci do 16:00 in 

skoraj vsak dan so mi naložili »domačo nalogo«, ki jo moram predelati do naslednjega dne ( in so tudi 

preverili, če sem to napravila). 

Kirurgija: Že drugi dan so me prosili za nujno asistenco in tako sem razširila svojo prakso še na 

kirurgijo. Pred kirurškimi operacijami so me vedno izprašali vso anatomijo, fiziologijo in pomembne 

stvari potrebne za operacijo in šele po tem so me spustili na operacijo. Glede teh stvari so veliko bolj 

strogi kot pri nas vendar je prav tako, ker če greš pripravljen na operacijo, boš več odnesel od nje, 

predvsem pa je tako edino pravilno sploh če si vedno prva asistenca. Začela sem s prvo asistenco in 



 
 
 
 

 

kar hitro so mi ali manjše posege za opravljati sami (pod mentorstvom). Zato v kolikor kogar zanima 

kirurgija… Veliko veliko več kot v Sloveniji boste odnesli v Mehiki. 

 

Socialni program 

V osnovi smo imeli planiran socialni program za vikende že v naprej, vendar je bila naša kontaktna 

oseba malo »posebna« zato smo večinoma bili prepuščeni sami sebi, oziroma smo spoznali druge 

Mehičane s katerimi smo izvajali socialni program. Jaz sem skupaj z enim drugim študentom res 

videla in obiskala ogromno mest in res tudi začutila utrip mehiškega življenja. Ogledala sem si tako 

muzeje, kot naravne znamenitosti ( piramide, slapove itd.), prav tako sem obiskala Acapulco in 

Cancun. Predvsem pa vsem, ki bi se za Mehiko odločili, ne stremeti samo za muzeji itd, »must go« v 

Mehiki je, da začutite utrip mesta. Sama sem obiskala »luncha libre« ( mehiška verzija wreslinga), 

praznovanje pravega mehiškega rojstnega dne z mariachi, predstavo vseh mehiških mest skozi glasbo 

in ples, pravo mehiško »fiesto«, plavala z morskimi psmi in še in še. Mehika je res država, ki lahko 

ponudi marsikaj in to je treba vse izkusiti in videti. 

 

Prevoz 

V Mehiko sem šla z letalom iz Dunaja. Ker nisem dobila invitation letter sem čakala predolgo in sem 

za karto odštela okrog 1000€, kar pa je kar veliko, ker jo lahko dobite veliko ceneje. Po Mehiki je super 

urejen javni promet; imate metrobuse in metroje, ki vozijo na 2 minuti in so zelo zelo poceni. Prav 

tako imate ves čas dosegljive taxije, ki so za naše razmere extra poceni, vendar bolj priporočam, da si 

naložite aplikacijo Uber. Uber je aplikacija s katero pokličete privat taxi, preko gps-a zazna vašo 

lokacijo in tudi preko telefona vnesete končno lokacijo. So luksuzna varianta taxijev (ponudijo vam 

tudi pijačo in prigrizke brezplačno), vendar so še ceneje kot navadni taxiji.  

 

Splošna ocena izmenjave 

 Tekom izmenjave sem imela ogromno pritožb zaradi kontaktne osebe, ker resnično ni bil prava oseba 

za to. Vendar je treba vzeti v zakup, da se v Mehiki sistem izmenjav šele vzpostavlja in se vsi trudijo po 

najboljših močeh. Jaz sem imela srečo in sem se res povezala s specializanti in zdravniki v svoji 

bolnišnici in dejansko svoje kontaktne osebe sploh nisem potrebovala. Vendar ne glede na to, sem 

govorila tudi z ostalimi, ki so pri IFMSA tam in sem jim razložila določene stvari in mislim, da bo v 

prihodnje bolje. Ampak ne glede na to, ne morem reči slabe besede kar se tiče moje izmenjave, res je 

bila super izkušnja in pridobila sem ogromno znanja. Mehiko res priporočam vsakemu, ki ima malo 



 
 
 
 

 

tršo kožo. Namreč v Mehiki boste videli stvari, ki bi jih v Evropi zelo težko. Tako naravne lepote in 

narava Mehike, kot zdravstveni sistem so čisto drugi svet kot v SLoveniji.  

 

Približna razdelitev stroškov 

Za karto sem plačala okrog 1000€ ( vendar, če se jo kupi pravi čas jo lahko dobite tudi za 450€) – 

poglejte najprej cene kart in se potem odločite za mesec opravljanja prakse. 

Javni prevoz je izjemno poceni npr. ena vožnja (ne glede na razdaljo) je 6 pesov ( 1€=20pesov), jaz 

težko ocenim porabo za prevoze, ker sem se veliko vozila s specializanti in nisem rabila veliko 

uporabljati javni prevoz. 

Hrana, pijača, oblačila in vse potrebščine so v Mehiki ( z izjemo Cancuna) izjemno poceni, jaz sem za 

vse to za mesec in pol zapravila okrog mogoče 150€ ( pa pojem in spijem ogromno in sem shooping 

freak). 

Socialni program ( brez Cancuna): vključujoč vse obiskane muzeje, prevoze z ladjicami, oglede 

predstav, tekem, obisk in nočitve v Acapulcu in Teotihuanu in vsepovsod je znašal okrog 250€. V 

kolikor si želite obiskati tudi Cancun ( kar vam zelo zelo priporočam) boste potrebovali malo več, ker je 

Cancun dosti dražji od preostale Mehike. 

Svetovno zdravstveno zavarovanje: obvezno sklenite paket, ki vključuje tudi zavarovanje vaših 

dokumentov, telefona, računalnika in prtljage. It's Mexico!   

 

 


