
 
 

    

MEHIKA, PUEBLA – junij 2018 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime, priimek, letnik: 

Sandra Prelog, 6.letnik (sandra.prelog@hotmail.com) 

Čas izmenjave:  

od 4.6. do 29.6.2018 

 

Kraj izmenjave 

Puebla – po moji predhodni predstavi ''majhno'' mestece slabe 3 ure vožnje jugovzhodno s poceni 

prvorazrednim  busom. To, da ni majhno in ima kar 5 milijonov prebivalcev sem ugotovila takoj po 

prihodu in tudi to, da se nahaja na 2200m nadmorske višine sem OBČUTILA takoj v prvem dnevu.  

Mesto je znano vsem Mehičanom predvsem po odlični hrani (Semitas, tacos al pastor, alites, 

chicharron,…), ter tudi piramidi z največjim volumnom na svetu in cerkvijo na njenem vrhu (20 min iz 

centra v Choluli), po spominskem parku – Park 5. Maja z nihalko in čudovitim razgledom na oba še 

delujoča vulkana v ozadju mesta, Estrella de Puebla (veliko kolo s kabinami kot London eye :D), 

znameniti pisani četrti umetnikov s tržnico spominkov in še bi lahko naštevala… 

 

Viza 

Za Mehiko viza ni potrebna, na letalu dobiš listek, katerega izpolniš in ti ga pošteplajo ter ga ob 

odhodu iz države oddaš na letališču. Sem pa imela prestop in preživela 5 dni v Miamiju, zato je bilo 

potrebno urediti ameriško ESTA-o. Za njo sem zaprosila in jo tudi plačala (15 eur) preko uradne 

internetne strani v začetku maja, potrjena je bila že v naslednjih 2 dneh. Gre za elektronsko vizo, ki je 

ni potrebno printati ali nositi zraven, ampak jo imajo v sistemu in jo avtomatski potrdijo ob prihodu 

na letališče in seveda neizbežnim intervjujem s policistom, kot je že znana praksa za Američane.  

 

Zdravje 

Pred samo izmenjavo mi ni bilo potrebno opraviti nobenih testov, sem pa šla na razgovor na NIJZ in 

mi je zdravnica svetovala predvsem cepljenje za hepatitis A, ki sem ga opravila v januarju (2. doza je 

priporočljiva v pol leta). Potovalna lekarna je bila kar obsežna, saj sem se ''preko luže'' odpravljala za 

2 meseca – predvsem antibiotik, ki mi ga je preventivno predpisal družinski zdravnik in sem ga 

potrebovala v tretjem vikendu zaradi streptokokne angine, antihistaminiki (ki so moj sopotnik zaradi 



 
 

    

alergij), Fenistil – ki je prišel prav ob vseh nadležnih pikih komarjev, razna protibolečinska zdravila, 

pastile proti kašlju in vnetemu grlu, obliži,  rehidracijski prašek ob morebitni diareji (ki ti 99,9% na 

drugem koncu sveta ne uide  ) itd. 

 

Varnost 

Z mojega vidika je Mehika varna država. Seveda so bili vsi sorodniki/prijatelji šokirani, ko sem rekla da 

se tja opravljam za ''tako dolgo'' časa. Prvi dva dni po prihodu sem bila zelo previdna glede denarnice 

in telefona, na avtobusu večinoma tega nisem jemala iz torbe, vedno sem si znesek pripravila vnaprej. 

Ampak sem kaj hitro ugotovila da je strah odveč in sem se ''čisto udomačila'', na prakso sem se vozila 

z minibusom in sem prav vsakič uživala v teh noro divjih vožnjah, ko je bil izziv kak ostati v stoječem 

položaju sred busa in ne naliman na prednjem steklu .  Nekajkrat smo bili z domačini in mojim 

gostiteljem na nočnem pohodu v stanovanje in so vsakič vztrajali, da me pospremijo, torej se sama 

pozno ponoči nisem sprehajala, zvečer in v mraku pa veliko krat in ni bilo nobenega problema. 

Pozorna sem mogla biti le na voznike, ki ne upoštevajo kaj dosti semaforjev in oznak za prehod za 

pešce. 

 

Denar 

Valuta v Mehiki je mehiški peso (pretvorba v centru Pueble : 23.07 pesojev = 1 eur, v centru Cancuna 

pa 19 pesojev = 1 eur). Sama sem zraven vzela 200 eur in jih menjala v Puebli, nato pa dvigovala z 

bankomata po 100 eur, vse kaj je bilo možno sem plačevala z Viso (ker se tako najbolj splača),le-ta  je 

nujen sopotnik na takšnem potovanju. 

 

Prevoz 

Povratno karto sva s kolegico kupili že februarja (Benetke-Madrid-Miami 382 €), nato po potrditvi 

mesta izmenjave nakup vozovnice Miami – Mexico city (30.4. =234 €) in pred odhodom na potovanje 

ter približnem načrtu poti še nakup karte Cancun- Miami (24.5. = 138€). Karte sva s Katjo kupili hitro, 

saj se tako najbolj splača, cene sva spremljali preko internetne strani Skyscanner, nakup pa opravili 

direktno na uradni internetni strani letalskega ponudnika (Iberia ter AmericanAirlines). V Pueblo sem 

prispela z avtobusom direktno iz letališča v Mexico city-u in plačala 300 pesojev (13,5 eur). 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Komunikacija pred izmenjavo je potekala brez težav, najprej po mailu, potem pa vse preko aplikacije 

Whatsapp, ki jo po svetu zelo veliko uporabljajo. V sredini maja se mi je oglasil njihov novi LEO, ki se 



 
 

    

je predstavil tudi kot moja kontaktna oseba in mi dal vse podatke o mojem hostu, s katerim sem prav 

tako navezala kontakt pred odhodom in ga vprašala par standardnih stvari. Vsi so odgovarjali zelo 

hitro in efektivno, z njihovo pomočjo sem se pred odhodom počutila pripravljena na novo 

dogodivščino. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Kot sem omenila že prej, mi je host napisal na kateri avtobus morem iti, kje kupiti karto in kako 

poteka vkrcanje (ker je avtobus prvorazredni sem šla še enkrat skozi rentgen pred odhodom na 

avtobus, dobila tudi prigrizek in pijačo). Na avtobusni postaji v Puebli me je počakala moja kontaktna 

oseba in me odpeljala do stanovanja in mi ga razkazala (ker hosta tisti dan še ni bilo do zvečera). 

Naslenji dan me je ista oseba pospremila na avtobus do bolnišnice in me predstavila tajnici. Tukaj se 

je rahlo zapletlo, saj me ni predstavil mojemu mentorju in je ta mislil, da prihajam skupaj s pre-med 

študenti iz USA, ki so prispeli na isti dan kot jaz, nato je mentor odšel in sta mi dve američanki rekli, da 

imata nalogo, da se do jutri naučita kaj je to akutni apendicitis in kaj so žolčni kamni in kako se 

zdravijo. Seveda sem se temu nasmejala in mi ni bilo nič jasno. Do konca dneva sem stala med vrati in 

se spraševala kaj sploh počnem tam. Nato sem pisala Alejandru (kontaktna oseba) ter mu razložila 

situacijo…drugi dan se je spet odpravil z mano v bolnišnico in smo uredili nesporazum , vsi zdravniki in 

pripravniki so me takoj sprejeli med sebe kot eno izmed njih, kljub mojemu (takrat še) slabemu  

znanju španščine in njihovemu še slabšemu znanju angleščine.  

Kontaktno osebo sem videla tekom meseca 4x, prvi in drugi dan, enkrat v prvem vikendu, ko smo imeli 

''spoznavni večer v klubu'' in zadnji dan, ko mi je uredil certifikat. 

 

Nastanitev  

Živela sem pri študentu medicine, 100m vstran od univerze UPAEP, katero on obiskuje. Imela sem 

svojo sobo, za katero sem bila veliko krat zelo hvaležna. Zakaj? Ker je minil le redko kateri dan brez da 

bi v tem stanovanju žurali in sem lahko s pomočjo čepkov vsaj malo spala… xD Problematičen je bil 

predvsem prvi teden, natančneje 4 dnevi, ko sem imela velike težave zaradi višinske razlike in jet-laga 

(grozna zaspanost, utrujenost in glavoboli od jutra do večera). Stanovanje je bilo večino časa zelo 

umazano, ampak sem se poskusila nekako prilagoditi in hkrati probala tudi čimveč čistit za 

sabo/drugimi.   

Do bolnice sem od stanovanja potrebovala približno 10 minut hoje in 30 minut vožnje z mestnim 

busom.  

 



 
 

    

Prehrana 

Prehrana na moji izmenjavi je poglavje za sebe. Toplega obroka mi niso zagotovili niti enega, problem 

je bil v bolnici, saj so kao zniževali stroške in probali prišparat s tem, da vsem gostujočim študentom 

niso zagotovili hrane. Drugi problem je bil, da sem živela pri študentu (ki je bil v tem stanovanju 

skupaj s svojo sestrično) in sta skuhala vsega skupaj 4x v celem tednu in še to takrat, ko sem jaz že 

pojedla kosilo/kupila hrano in si kaj skuhala. Edina svetla točka je, da sem na koncu izmenjave od 

moje kontaktne osebe prejela žepnino v vrednosti 1000 pesojev (približno 45 eur) za zamujene obroke 

v bolnici. Prvi teden sem jedla predvsem to, kaj sem si skuhala, tri krat smo šli jest ven z Brazilcema, 

ampak  v restavracijo/McDonalds/Subway, kjer je vrednost obroka dražja, obrok majhen inše to, hitre 

prehrane sploh ne maram. Nato sem pa spoznala zdravnika, ki je obvladal angleščino in me je zelo 

vključil v svoje delo in mi tudi pomagal s hrano – predstavil mi je mehiško ulično hrano, ki sem jo že od 

prvega srečanja enostavno oboževala. Cena obroka na ulici je približno 1,5 do 2 € eur in je za moje 

okuse bilo vse zelo dobro!  

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Delala sem v bolnišnici ISSSTE, ki je namenjena bolnikom, kateri so zaposleni v javnem sektorju. Na 

splošno bi lahko rekla, da so imeli malo pacientov, ampak sem v mesecu dni srečala veliko zanimivih 

primerov, katerih v Sloveniji še nisem imela priložnosti videti. V mislih imam predvsem prisostvovanje 

odprti operaciji srca z menjavo mitralne zaklopke in odstranitvi velikega meningeoma (10x6cm), ki sta 

me zelo navdušili. Vsak dan sem se po prihodu v bolnico in pogovoru z mentorjem odločila, katere 

operacije želim videti, 4x sem mu tudi asistirala in na koncu zašila kožo ter nastavila drenažo rane, po 

opravljenih operacijah pa sem šla z njim na vizito. Hvaležna sem tudi zdravniku, ki mi je zelo veliko 

pomagal, me parkrat vzel s sabo v privatno bolnišnico, kjer sem spoznala čisto drugačen pristop k 

''bogatim pacientom'' in me tudi predstavil oftalmologinji, ki mi je dovolila, da 2 dni preživim v njeni 

operacijski dvorani in ji asistiram (večinoma operacije katarakte, z opremo enako moderno kot jo 

najdeš pri nas, da ne bo dvomov in stereotipov o tem, kako so ''zaostali'' v tistem delu sveta…). Nekaj 

krat sem bila tudi na urgenci in opazovala potek dela ter pregledala nekaj pacientov.  

 

Mentorstvo 

Moj mentor je bil specializant zadnjega leta splošne kirurgije. Z mano se je dokaj trudil, kadar je 

sodeloval pri kakšni operaciji me je vsakič povabil zraven, 3x sem asistirala operacijo žočnika in enkrat 

pri ingvinalni kili, v svoji slabši angleščini se je zelo rad tudi šalil in mi pomagal pri vseh vprašanjih, ki 

so se mi porodila. 



 
 

    

 

Socialni program 

Socialnega programa nismo imeli organiziranega, študentje so se kljub temu trudili za druženje z 

nami. Dobili smo se že drugi dan in se spoznali na coctailih, med tednom smo veliko krat šli skupaj kaj 

dobrega pojest, med vikendi smo šli ven, ipd… Posebej všeč mi je bilo, da so se za skupno 3 

incomingse (jaz in dva Brazilca) potrudili tudi drugi študenti, ki so bili v delovanju IFMSA prejšnje leto 

in nam še dodatno razkazali mesto ter se trikrat družili z nami. Zdelo se mi je, da bom imela veliko 

prostega časa, ampak sem kaj hitro ugotovila, da mi v celem mesecu v Puebli ne bo uspelo prebrati 

niti ene strani knjige, ki sem jo nesla zraven, na srečo tudi prenosnega računalnika nisem imela 

zraven... 

 

Splošna ocena izmenjave 

Na izmenjavo v Mehiki sem se prijavila že lani in letos mi jo je ob zadnji priložnosti uspelo dobiti. 

Neskončno sem hvaležna za to čudovito priložnost, ki je spremenila moj pogled na svet in me naučila 

veliko novega, lepega, mi dala veliko novih poznanstev in celo prijateljev. Čeprav sem bila prva, ki se 

je podala na izmenjavo v Pueblo, zdaj lahko rečem le, da se ob prvi priložnosti vsekakor vrnem v to 

amaziiingggg mesto, v katerem sem pustila velik košček mojega srca. 

 

Potrebnik 

Na izmenjavo sem mogla vzeti svojo kirurško obleko (ki sem si jo izposodila v SBMS), stetoskop in bela 

oblačila (hlače, kratki rokavi, plašč, čevlji) saj v Mehiki vsi študenti medicine morejo biti oblečeni v 

belo, tudi ko so na poti na faks ali na prakso- predstavljaj si situacijo vremena v Puebli, ko je zadnji 

teden vsak dan lilo in mene v belih oblačilih…še dobro da smo v stanovanju imeli pralni in sušilni stroj! 

Zraven sem vzela bolj jesenska oblačila za temperature v Puebli, ki se gibljejo okoli 20-23 stopinj in 

seveda tudi poletna za poznejše potovanje po zelo vročem in sparnem podnebju Yucatana in Quintane 

Roo. Če bi pakirala še enkrat, bi vzela manj oblačil in jih več kupila tam, saj so cene veliko bolj ugodne. 

 

Približna razdelitev stroškov 

Stroške poti sem opisala že zgoraj, stroški prehrane v mesecu izmenjave so bili približno 30-40 € na 

teden, karte za avtobus so v celem mesecu nanesle približno 10 €, ''družabni program'' dodatnih 20€ 

na teden. 



 
 

    

  

Slika 1: Obisk piramide v Choluli (v ozadju vidna cerkev na vrhu) 

Slika 2: poslovilna slika ob odhodu iz Pueble, v rdeči majici je moj host Omar 

 



 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: večerni ogled Estrella de Puebla in čudovitega razgleda na mesto. 

Slika 4: Večerja s pokušanjem vseh mogočih mehiških dobrot (levo in desno Brazilca na izmenjavi) 



 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Skupinska slika s pripravniki in zdravnikom ob pogostitvi pred mojim odhodom 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: šivanje po 

laparoskopski 

holecistektomiji. 

 

 

 

 

 



 
 

    

Slika 7: Vikend humanitarna akcija PROMESA s študenti medicine iz celotne Mehike v mrzlo-mokrem 

Oculianu 

Slika 8: 3-dnevno raziskovanje glavnega mesta  Mehike s Katjo po vikendu na PROMESI. 

 

 

 


