
 
 
 
 

 

Mehika, Mexico city – avgust 2017 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime in priimek: 

Laura Ojsteršek (laura.ojstersek@gmail.com)  

Čas izmenjave:  

od 31. 7. do 25. 8. 2017 

 

Kraj izmenjave 

Dežela piramid, čudovitih plaž, tekile in mezcala, marijačijev, plesa, pekočih sladkarij; država kjer lažje 

kot navadno pivo naročiš pivo s soljo in salso (če imaš srečo vmešajo še paradižnikov sok); kjer misliš 

da boš užival ob najboljšem mangu v tvojem življenju, pa ti ga postrežejo s čilijem ali pekočo omako… 

vse to je Mehika.  

Jaz sem prakso opravljala v enem izmed največjih mest na svetu – Mexico cityu, ki šteje okoli 23 

milijonov ljudi.  

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Še preden sem prejela potrjen Card of acceptance me je konec maja kontaktiral LEO njihove fakultete 

preko facebooka. Moj LC (UAM Ciudad de Mexico) je imel samo 6 incomingsov in za nas niso naredili 

skupine, tako da stika z ostalimi študenti pred izmenjavo nisem imela.  

 

Sprejem s strani tujih študentov 

V Mexico city sem prišla sama na eno izmed glavnih avtobusnih postaj, od tam do hiše pa z uberjem, 

ki je tam zelo uporaben.  

 

Nastanitev in prehrana 

S študentko iz Romunije sem živela v hiši pri mehiški družini skupaj s študentom medicine, njegovim 

bratom in starši. Zame je bilo poskrbljeno odlično – boljše družine si ne bi morala želeti. Veliko časa 

sem preživela z njimi in brez njih moja izkušnja v Mehiki ne bi bila enaka. Hiša je bila velika, imeli sva 

svojo udobno sobo, TV, mizo in svojo kopalnico. Vsak dan me je ob prihodu iz bolnišnice čakalo kosilo, 

ki ga je pripravila mama, sama pa sem poskrbela za svoj zajtrk oz. večerjo. Prav tako sem lahko z 

družino jedla čez vikende. V bolnišnici sem imela malico zastonj – tako da sem nekajkrat jedla v menzi 

v bolnišnici, veliko pa je tudi ulične hrane v neposredni bližini bolnice. Edina stvar ki ni bila idealna je 



 
 
 
 

 

bila oddaljenost nastanitve od bolnišnice – na googlu je oddaljenost 12km, vendar to pri gostoti 

prometa v Mexico cityu nanese več kot eno uro vožnje z javnim prevozom. Zjutraj sem odhajala od 

doma ob 6.uri da sem prispela v bolnišnico do 7.30. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Prakso sem opravljala na urgenci. V bolnišnici je zelo opazna razdelitev nalog po letih specializacije 

(R1, R2, R3), pripravnikih in študentih. Vsak dan se je delo začelo ob 7.30 z jutranjo vizito, ki je trajala 

tudi do 2 uri. Pri vsakem pacientu so dežurni poročali o stanju, starejši specializanti pa so jih po 

poročanju izprašali vse stvari – od teorije, zdravljenja, diferencialnih diagnoz, laboratorijev… Po viziti 

se je začelo delo na oddelku, najprej sem večinoma pomagala pripravnikom pri jemanju vzorcev 

arterijske in venske krvi, snemanju ekg-jev, vstavljanju urinskih katetrov, nazogastričnih sond, pri 

odpravi bolnikov na ultrazvok, CT,… Ko smo opravili zadolžitve (pendientes) sem preostanek dneva 

delala v »curaciones«, kjer so prišli bolniki z najrazličnejšimi poškodbami: ureznine, pretepi, opekline, 

zvini, zlomi, ugrizi, amputacije prstov… pregledovala sem paciente, čistila in šivala rane, pripravljala 

opornice. Tam vse naštete stvari opravljajo že študentje medicine, specializanti pa delajo zahtevnejše 

stvari kot so vstavljanje centralnih katetrov, intubiranje itd. Dovolijo ti delati kar želiš, če znaš opisati 

postopek dela v teoriji. V »curaciones« sem bila vsak dan skupaj z zdravnikom urgentne medicine in 

enim pripravnikom, vsak dan pa so se nam za določene preglede in šivanja pridružili tudi 

maksilofacialni in plastični kirurgi, od katerih sem se prav tako naučila veliko. Medtem ko sem vozila 

paciente na konzultacije sem preživela tudi nekaj časa na oddelku za oftalmologijo. 

Vsak dan imajo specializanti in pripravniki ločeno uro predavanj, ki sem se jih nekajkrat udeležila. Zelo 

vam priporočam da ostanete kdaj na »guardiji«, dežurstvu čez noč, saj takrat vidiš ogromno 

pacientov in zaradi manjšega števila študentov in pripravnikov lahko delaš še več stvari. Čez teden to 

pomeni 36 ur, čez vikende pa 24.  

 

Mentorstvo 

Ni mi bil določen poseben mentor, ker so se v ambulanti za poškodbe vsak dan menjali zdravniki 

urgentne medicine sem preživljala dneve z različnimi zdravniki. Veliko sem se naučila tudi ob pomoči 

specializantov in pripravnikov. Sploh starejši zdravniki (pa tudi mlajši) niso najbolj vešči angleščine, 

zato vam bo znanje španščine zelo koristilo na izmenjavi v Mehiki. Vsi berejo članke v angleščini, 

vendar je večina ne govori aktivno.  

 

 



 
 
 
 

 

Socialni program 

Ker je v LC-ju ki sem ga omenila zgoraj aktiven samo LEO (to je bil študent medicine pri katerem sem 

živela), je bil on edini ki se je trudil in nam uredil socialni program, kontaktnih oseb in receptorjev ni 

bilo. Prvi vikend smo odšli na ogled starega mestnega jedra in grad Chapultepec, peljal nas je tudi v 

Muzej antropologije. Drugi vikend smo šli na piramide Aztekov, Teotihuacan, tretji vikend na trajinere 

v Xochimilco, četrti vikend pa na tridnevni izlet do Guanajuata in San Miguela de Allende. Ko ste v 

Mehiki vam vsekakor priporočam izlet v omenjeni mesti  Imela sem srečo, da sem spoznala veliko 

njegovih prijateljev s katerimi sem lahko preživljala prosti čas in raziskovala Mexico city. Moj vtis je bil 

da se je zelo potrudil, da bi nam pokazal čim več stvari v svojem mestu in sem bila s socialnim 

programom generalno zadovoljna. Ostale dni sem si organizirala po svoje s prijatelji, ki sem jih 

spoznala tam.  

 

Prevoz 

Po državi sem potovala z avtobusi, ki so neverjetno udobni v kolikor potuješ v 1.razredu. Po Yucatanu 

sem uporabljala družbo ADO, po centralnem delu države pa Primera Plus in ETN. Sedeži so udobni, 

imajo naslonjala za noge, TV (lahko imaš TV tudi samo zase na sedežu pred tabo in sam izbiraš med 

filmi, glasbo, dokumentarci…), ob prihodu na avtobus pa si lahko izbereš pijačo, pripada pa ti še 

prigrizek in slušalke. Cene se razlikujejo glede na termin potovanja ali če naletiš na kakšno akcijo, 

popustov za študente pa načeloma ni. Želela bi vas opozoriti na to, da v kolikor načrtujete pot, ki je 

daljša in nima pogostih povezav večkrat dnevno, da nujno že prej rezervirate avtobusno karto, saj se 

lahko zgodi da ostanete brez sedeža (meni se je to zgodilo na nočnem avtobusu). Ker so razdalje v 

Mehiki velike, je nočni avtobus zelo udobna izbira, vse cene pa lahko preverite na internetu pri 

omenjenih družbah. Enkrat sem šla na daljšo relacijo z avtobusom, ki ni spadal v 1.razred in tega vam 

ne priporočam – povedali so mi da ti avtobusi niso varni, ustavljajo se na ogromno postajah, na 

avtobus prihajajo prodajalci hrane, prav tako se avtobus ustavlja da potnike pregleda policija…  

Po Mexico cityu: metro, uber, avtobusi, camiones – javni prevoz sem opisala v razdelku »Stroški«. 

 

Splošna ocena izmenjave 

 Mehika me ni razočarala niti v enem pogledu – pričakovala sem »neverjetno« izkušnjo, ampak ni 

besed ki bi opisale kako čudovita je država in kako prijazni so ljudje. Jaz sem bila zelo zadovoljna tako 

s prakso kot tudi z bivanjem in socialnim programom. Če ste pripravljeni na drug svet in znate nekaj 

osnovnih besed v španščini – Mexico it is.   

 



 
 
 
 

 

Približna razdelitev stroškov 

V štirih tednih ki sem jih preživela v Ciudad de Mexicu sem zapravila 350€. 1€ je bil vreden med mojim 

obiskom približno 20 pesov.  

 

SPLOŠNO: vedno vam priporočam da imate s seboj nekaj gotovine, ker na veliko mestih plačilo s 

kartico ni mogoče. Jaz sem uporabljala Viso Electron, ki mi jo niso sprejeli vsepovsod (recimo nisem jo 

mogla uporabljati v Oxxu, ki je najbolj razširjena trgovina s hrano in pijačo po celi Mehiki). Provizija za 

dvig na bankomatih je napisana vsakič preden določite vsoto za dvig – jaz sem uporabljala banko 

HSBC in Santander, provizija na dvig je bila 35 pesov (nekateri bankomati jo imajo tudi do 100 pesov).  

ZAVAROVANJE: Izbrala sem letno zavarovanje pri Triglavu, paket C. 

CEPLJENJE: Pred odhodom sem se cepila za Hepatitis A, kar stane 35€. 

LETALSKA KARTA: Kupila sem jo v začetku aprila preko STA agencije in me je stala 680€. Let je bil 

Verona - Cancun, povratek pa Ciudad de Mexico - Benetke s prestopi. Do letališča sem šla z 

Gooptijem. 

TELEFON: Mehiški predplačniški paketi vključujejo neomejeno porabo Whatsappa in Facebooka, ves 

ostali internet pa je vključen v količino podatkov, ki jo imaš. Najprej sem uporabljala Telcel, vendar 

sem z Gps-om in ostalimi aplikacijami prehitro porabila podatke. Zelo priporočam AT&T, jaz sem vzela 

paket za 150 pesov (7€) – vključeval je neomejeno klicev in neomejeno uporabo aplikacij Whatsapp, 

FB, Insta, Snap, Twitter + 600MB ostalega interneta za 28 dni. Če bi ta paket odkrila že na začetku bi 

porabila precej manj denarja za telefon. Se pravi – tudi če nimaš na računu nič denarja, ti bo 

Whatsapp in Facebook delal v Mehiki   

HRANA: Hrana je na ulicah zelo poceni, ko pa želiš jesti v restavracijah so cene podobne našim ali 

višje. Takos na ulici stane 10 pesov, vode z okusi 12 pesov, pivo v gostilni 35 pesov, paket sadja na 

ulici od 15-25 pesov. V restavraciji sem za obrok plačala tudi do 250 pesov, v bolj lokalnih pa 

povprečno 100 pesov na obrok, npr. enchilade s piščancem stanejo 40 pesov.  Veliko imajo akcij ki 

privabijo stranke – recimo 2 za 1 ob določenih dnevih. 

VSTOPNINE: Vstopnine za vse znamenitosti so zelo poceni če imaš s sabo študentsko izkaznico, 

nekateri pa še zahtevajo dokaz da se izobražuješ v Mehiki (national students ID), tako da vam 

priporočam da imate s sabo ID iz bolnišnice. V tem primeru je veliko stvari zastonj. Vstopnina za 

Teotihuacan je okoli 60 pesov, Torre latino 100 pesov, Bellas artes okoli 40 pesov, Muzej antopologije 

tudi okoli 60, Muzej Fride Kahlo je brez študentske izkaznice 220 pesov, z izkaznico pa okoli 70.  

PREVOZ - MEXICO CITY: Karta za eno vožnjo s podzemno stane 5 pesov. Sama sem vsakodnevno za 

prevoz do bolnišnice in nazaj uporabljala »camion«, popularna oblika javnega prevoza po mestu. To 



 
 
 
 

 

so kombiji, ki imajo označeno destinacijo na tabli in se ustavijo kjerkoli jim pokažeš. Cena vožnje se 

giblje med 5,5-7 pesov, odvisno od kilometrov. Jaz sem tako na dan plačala 13 pesov za povratno 

vožnjo. So precej neudobni, vedno je velika gneča, poznati moraš poti kam peljejo, saj ni postaj, 

vendar ko se navadiš nekako gre. Poleg teh sem ob večernih urah uporabljala uber, ki je poceni če si 

ga deliš z več ljudmi. Taksiji so za manjše razdalje še vseeno precej cenejši kot naši, vendar mi ljudje 

tam niso priporočali uporabe taksijev.  

 

OSTALO: Sama sem čas pred izmenjavo izkoristila za potovanje po državi, v kolikor koga zanimajo 

informacije glede ostalega dela me lahko kontaktira na mail laura.ojstersek@gmail.com  

 

 

Slika 1: Katedrala na največjem trgu v Mexico cityu 
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Slika 2: Pogled na mesto iz Chapultepeca 

 

 

Slika 3: Trajinere v Xochimilcu - priljubljena oblika zabave za Mehičane 

 



 
 
 
 

 

 

Slika 4: Mehiška hrana: pozole, tostadas, enchiladas, flautas... obvezno s salsami in limono :) 

 

 

Slika 5: Pesem ki jo morate obvezno poslušati pred odhodom v Mehiko - Mexico en la piel  


