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POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  
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Čas izmenjave:  

1.8. – 29.8. 2016 

 

Kraj izmenjave 

O Panama City pred izbiro za kraj izmenjave nisem dosti vedela, saj je Panama poznana le kot majhna 

država v centralni Ameriki, z najbolj znanim kanalom na svetu, ki povezuje Atlantski in Tihi ocean. Ima 

le 4 milijone prebivalcev, česar pa ni opaziti v prestolnici, Panama City, ki deluje ogromno in vsaj v 

smislu prometa, kaotično. Center mesta je v bistvu lahko obvladljiv, deli se na prelep stari center 

mesta, imenovan Casco Viejo, ki se vzdolž obale Cinta Costera prelevi v moderni del, poln nebotičnikov 

in trgovskih centrov. Na vzhodnem delu se pričenja vstop v Panamski kanal, na zahodnem delu pa so 

ruševine prvotnega mesta, Panama Vieja (Stara Panama). V središču mesta je ogromen Parque 

metropolitano, ki je v bistvu z mestom obkrožena džungla, v katerem lahko vidiš raznovrstne tropske 

rastline in živali (tudi lenivce!). Znana je tudi tržnica, Mercado de mariscos. 

 

Viza 

Viza ni potrebna, ker je Panama zelo odprta za turizem. 

 

Zdravje 

Testi in cepljenja niso potrebna (razen če nameravaš dlje časa preživeti v tropskih gozdovih, se 

priporoča proti rumeni mrzlici). Za potovalno lekarno običajne stvari za potovanje v trope, nikakor pa 

ne pozabi repelenta proti komarjem (kolega iz Brazilije je dobil zika virus..). 

 

Varnost 

Panama je varna tako za turiste kot za državljane, posebej Panama City. Promet je malo kaotičen, 

vendar varen, tako poraba busov kot metroja, uporabljajo tudi Uber. Tudi na daljše razdalje je bus 

varen. Zvečer je varno, vsaj v centru in drugih mestih, ki jih obiskujejo turisti. Priporočljivo je znanje 

španščine, vsaj osnovno. Nikoli se nisem počutila ogroženo, ker so tudi panamski študentje (hosti in 

kontaktne osebe) poskrbele, da smo tudi po zabavah varno šli domov. 



 
 

    

Res je koristno, če znaš vsaj osnovno španščino  

 

Denar 

Ameriški dolar in panamski dolar (balboa) sta enakovredna, uporablja se oboje. Za dvig na 

bankomatu se vedno zaračuna 5 dolarjev, tako da se mogoče bolj splača dvigniti več denarja 

naenkrat. Kartice so sprejete v dosti oziroma večini trgovin, v barih pa imajo pogosto limit npr. da je 

možno plačati le nad 8 dolarjev s kartico, tako da je pametno s sabo nositi dovolj gotovine. 

Prevoz 

Letela sem iz Frankfurta s Lufthanso. Seveda je najboljše opraviti rezervacijo dovolj zgodaj (kaka dva 

meseca prej), če želiš ugodne karte.  

Če imaš v planih potovati po izmenjavi, poglej še lete nazaj iz sosednjih držav npr. Kolumbija, 

Kostarika, ali katera druga država centralne Amerike, ker so lahko dostopne z busi (in vredne ogleda, 

večino Paname pa lahko vidiš med vikendi). 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Kontaknti osebi sta me kontaktirali dovolj zgodaj, tako da nisem imela skrbi glede prihoda. Verjetno 

bi tudi hitro odgovorili na vprašanja, vendar jih nisem imela časa postavljati (in tudi nisem bila odlično 

pripravljena na odhod,vendar je to moja krivda :D). 

Social programm pa so poslali šele dva dni pred izmenjavo, vendar je bil odličen, tako da nimam 

pripomb. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Študentka me je prišla iskat na letališče in peljala domov. Tudi na oddelek me je peljala in predstavila 

mentorju. Videli smo se zelo pogosto, saj je vedno vsaj ena od kontaktnih oseb imela čas za nas, tako 

da smo praktično vedno imeli ob sebi panamsko vodstvo. 

 

Nastanitev  

Živela sem pri študentki medicine, ki je živela v mestu sama z bratom, saj prihaja iz drugega mesta. 

Nekateri drugi so živeli s celotno družino, en kolega je živel s študentko in njeno babico, drugi s teto in 

desetimi mačkami.. Večina nas je na srečo živela v centur, nekateri pa bolj na obrobju, zato so 

potebovali več časa, da so prispeli npr. do bolnice ali zabave. Imela sem svojo sobo in kopalnic, oboje 

v dokaj dobrem stanju, tudi kuhinja je bila okej, le da nimajo našega standarda čistoče (npr.mravlje 

jih ne motijo :D). Pa tudi tople vode ni ne v koplanicah ne v kuhinji, vsaj pri veliki večini gostiteljev. Do 



 
 

    

bolnice sem potreobala približno pol ure, bila je tri metro postaje stran, metro je čist in hiter, pot od 

metroja do bolnice pa ravno ne (beli čevlji zagotovo ne ostanejo beli :D). 

 

Prehrana 

Na voljo sem imela vso hrano v hladilniku in en obrok v bolnici. Tudi za večerjo sem vedno dobila, če 

sem želela. V bolnici količinsko vsak dan prevladal riž, poleg riba ali meso, in vedno fižol in zelo malo 

solate, je pa bilo dokaj okusno. Na tržnici sta sadje in zelenjava poceni in okusna (posebej ananas in 

mango), v trgovinah pa je dokaj drago, da pa se kupiti vse, predvsem ameriški izdelki. Večkrat smo 

tudi jedli zunaj, kar zna biti dokaj drago, vendar znosno. Sadje je res dobro, prav tako imajo ogromno 

in ugodne morske sadeže in ribe. Tradicionalna priloga so tudi ocvrte banane. Če rad piješ, ni poceni, 

npr. nacionalno pivo je vedno okoli 3 ali več dolarjev, uvoženo pa 5; splača se izkoristiti happy hour ;) 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Izbrala sem onkološki oddelek, ki je v bistvu onkološki inštitut – celotna bolnica le za onkološke 

bolnike (urgenca, radiologija, kirurgija, ambulante, lekarna). Delo se začenja zelo zgodaj (npr. vizite 

on pol 6), tudi pacienti čakajo že od 5 dalje. Za mene in kolega iz Brazilije, ki je bil z mano pri istem 

mentorju, se je načeloma začelo ob 7 ali 7:30 s predajo pacientov iz nočne izmene ali pa s predavanji 

docentov (vsak dan druga specifična tema). Temu je vedno sledil tudi zajtrk :) Najin mentor je bil 

splošni onkolog, zato sma večino časa preživela z njim v ambulanti, ali na viziti (ne jutranji :D), 

posvetih z radiologi ali kirurgi, patologi. Pokazal nama je tudi oddelek, kjer pacienti prejemajo 

kemoterapije in onkološko urgenco. Ker je imel mentor ogromno pacientov, sem videla ogromno 

različnih primerov. Preglede poznanih pacientov sva lahko opravljala sama s kolegom, nove paciente 

pa je pregledal za nama še mentor. 

 

Mentorstvo 

Mentor je bil zelo prijazen in odličen pedagog, dosti nama je pokazal in razložil, na zabaven in poučen 

način, odličen pedagog. Če kaj sprva nisem razumela v španščini, je razložil tudi v angleščini. Zanimalo 

ga je tudi zdravstvo in odnosi s pacienti v Sloveniji. V glavnem, zelo prijetno, sploh ker sva bila prva 

tuja študena v tej bolnišnici, sem bila zelo prijetno presenečena. Zadnja dva dni naju je tudi vzel s sabo 

na kongres, na katerem je predstavljal plakat. 

 

 

 



 
 

    

Socialni program 

Socialni program se izvaja v avgustu in juliju, toplo priporočam ta dva meseca, ker so se res dosti 

ukvarjali z nami. Praktično vsak dan smo se dobili in si ogledali različne dele mesta, vedno je bil z nami 

vsaj en panamski študent, ki nam je pokazal svoje najljubše kotičke. Organiziran smo imeli tudi ogled 

panamskega kanala, hriba Ancon, parka metropolitano, Paname vieje, tržnice, Casco viejo, tridnevni 

izlet na San Blas otoke (čudovite!), in štiridnevni na Bocas del Toro otoke, ter mesto Portobelo in playa 

Blanca. Prevoz in prenočišča so bila seveda plačljiva, vendar ugodna in vsekakor vredna udeležitve. 

Imeli smo tudi national dinner in panamsko večerjo, ter številne zabave. Res se je dosti dogajalo in 

skupaj smo doživeli dosti lepih izkušenj  

 

Splošna ocena izmenjave 

Panama je bila odlična izbira za izmenjavo, tako s strani dela v bolnici kot social programma. Oboje je 

bilo nad pričakovanji in vsekakor priporočam! 

Potrebnik 

Če se odpravljaš v našem poletju, obvezno stvari, ki se hitro sušijo, ker se večino dni enkrat močno 

vlije :D Hkrati pa je večino dneva sonce zelo močno in vroče, tako da predvsem poletne stvari. 

Obvezno repelent proti komarjem! V bolnici je pričakovano, da si oblečen v belo in z belimi čevlji 

(razen v onkološki bolnici  ) 

Tradicionalna hrana ali pijača za national dinner. 

 

Približna razdelitev stroškov 

Za prehrano sem dodatno plačala okoli 150 dolarjev, prav tako za pijačo, dodatno so izleti v social 

program stali okoli 330 dolarjev. 

 



 
 

    

 

Hostel na Bocas del Toro, ena izmed najbolj obiskanih lokacij v Panami, dosti plaž, surferjev in zabav 

 

 



 
 

    

Zaključna slika z mentorjem 



 
 

    

 

Izlet na Playa Estrellas, plažo polno morskih zvezd 



 
 

    

 

Vse slike v bolnici so krščansko obarvane, v Panami so večinoma, tudi mladi, zelo verni 



 
 

    

 

Ogled panamskega kanala, povezave med Atlantskim in Tihim oceanom 

 



 
 

    

 

National dinner, za katerega je vsak pripravil tradicionalno hrano ali pijačo iz svoje države, tujci iz 

Avstrije, Nemčije, Cipra, Romunije, Grčije, Portugalske, Brazilije, Izraela in Venezuele 



 
 

    

 

Ruševine Panama Vieja, kjer je bilo ustanovljeno današnje Panama City 



 
 

    

 

San Blas Islands – prelepi otoki na karibski strani Paname, kot iz turističnega kataloga  

 

 


