
 
 

    

PANAMA, PANAMA CITY – avgust 2017 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime, priimek, letnik: 

Urška Kmetič, 4. letnik  

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 28. 8. 2017 

 

Kraj izmenjave 

Panamá je najjužnejša država centralne Amerike, ki leži med Costa Rico na severu in Columbijo na jugu, 

ter je obdana s Tihim oceanom in Karibskim morjem. Ima le 4 milijone prebivalcev, kar se ne pozna v 

prestolnici, kjer za isto pot lahko potrebuješ 30 min brez prometa, ali pa 3 ure kadar je gneča. Mesto je 

znano po razslojenosti med visokimi nebotičniki in favelam podobnimi naselji, kjer streho predstavlja 

stiropor in železne plošče, stene pa po vsej verjetnosti »gips plošče« (zamaški za ušesa so priporočena 

oprema za tiste, ki za spanje potrebujejo tišino). Cestni promet je načeloma urejen, vendar brez kakršnih 

koli urnikov ali map – je pa poceni in večinoma deluje. Kljub vsej drugačnosti ima mesto svoj čar, sploh 

center (Casco Viejo, Cinta Costera in ribja tržnica). 

 

Viza 

Viza ni potrebna za obiske do 90 dni.  

 

Zdravje 

Panama ne zahteva opravljanja nobenih testov, zahtevajo pa osnovna cepiva, s katerimi smo cepljeni 

kot otroci. (zahtevajo tudi tuberkulozo in hepatitis A, vendar za nobenega od njiju ne potrebuješ titrov 

protiteles) Načeloma veljajo ista priporočila za potovalno lekarno kot za vsako potovanje. (Pitna je tudi 

voda iz pipe, kljub rahlo neprijetnemu okusu.) 

 

Varnost 

Ker je bila moja družina ena izmed redkih prebivalcev brez lastnega avtomobila (ali 3), sem se vsak dan 

vozila z javnimi prevoznimi sredstvi – taksiji, avtobusi in metrojem. Nikoli se nisem počutila ogroženo, 

potrebno se je pa navaditi na konstantno strmenje domačinov, saj s svojo evropsko bledico precej 

izstopamo. Zelo dobro deluje tudi Uber, ki je spet zelo poceni.  Sicer je res, da se nikoli nisem ponoči 



 
 

    

sama potepala okoli, kar seveda ni priporočljivo nikjer, ampak kadarkoli smo se kje izgubili, se je vedno 

našel prijazen posameznik, ki nam je z veseljem pomagal. (znanje španščine je izredno priporočljivo). 

Tako kot povsod, je potrebna zdrava mera previdnosti, mesto pa ni bilo bolj nevarno kot kakšno veliko 

evropsko mesto (izven strogega centra). 

 

Denar 

Uporablja se ameriški dolar in balboa kovanci. Pretvornik med tema dvema je 1:1. Menjalni tečaj je na 

Googlu vedno posodobljen in se spreminja. Osebno mislim, da je boljše dvigovati na bankomatih, kjer 

ti za vsak dvig sicer zaračunajo 6$, vendar ta znesek ostaja enak, ne glede na višino dviga, medtem ko 

te zaposleni v menjalnicah pogosto poskusijo »oropati« odvečnega denarja. :D Kreditna kartica je 

priporočljivo sredstvo, v mestu se jo lahko uporablja povsod.  

 

Prevoz 

Povratna letalska karta iz Benetk v Panama City (s prestopi) me je prišla 1055€. Zelo priporočljivo jo je 

kupiti najhitreje kar je možno. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Moja kontaktna oseba me je kontaktirala cca. 2 meseca pred izmenjavo. Odgovore sem dobivala precej 

hitro in učinkovito. Praktično vsa komunikacija je potekala preko aplikacije WhatsApp. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Moja gostiteljska družina je poskrbela za prevoz iz in na letališče, kontaktna oseba pa me je prvi dan 

pospremila do bolnice in mentorja. Kontaktnih oseb nismo videli pogosto, vendar smo bili ves čas v 

stiku. 

 

Nastanitev  

V Panami incomingsi živijo z družino njihovih študentov gostiteljev. Živela sem v majhni hiški v sobi 

skupaj z mojo gostiteljico (in klimo). Bilo je zelo malo, za evropske standarde precej drugačno, ampak 

dokaj čisto, če si sposoben odmisliti redne obiske mravljic in martinčkov. Od bolnice sem bila oddaljena 

med 15 in 20 km (odvisno od poti, ki si jo izbral – daljša pot je bila hitrejša), za kar pa sem z javnim 

prometom ob pol 6 zjutraj potrebovala 1 uro, med tem ko sem za isto pot popoldan v gneči potrebovala 

povprečno 2 uri. Do konca meseca sem pošteno zasovražila njihov promet. 

 



 
 

    

 

Prehrana 

Moja družina mi je skoraj vsak dan pripravila zajtrk in kosilo, če sem želela tudi večerjo. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

V Panami je kot povsod veliko odvisno od mentorja, ki ga dobiš. V bolnici se je delo začenjalo ob 7. uri 

zjutraj, za mene osebno je to pomenilo, da sem se morala vstajati ob 5. uri zjutraj, saj sem zaradi 

prometa morala do bolnice prispeti pred 6.30 (kasneje sem potrebovala 2 uri). V bolnici sem načeloma 

ostajala vsaj do 2. ure popoldan, velikokrat celo do 3 ali dlje. Na oddelku splošne kirurgije se je potrebno 

zjutraj in popoldan podpisati na listo prisotnosti. Okoli 1. ure popoldan smo imeli pol urno pavzo za 

kosilo. Ob torkih, sredah in četrtkih smo skupaj s praktikanti in specializanti imeli predavanja, ki so 

običajno trajala 1-2 uri. Patologije v Panami se po pričakovanjih precej razlikujejo od »naših«. Skoraj 

vse rane so vnete, izredno veliko je gangren in odprtih ran, prav tako ne primanjkuje okužb z (pri nas) 

izredno redkih bakterij. Do konca meseca sem sama čistila in prevezovala rane, za ostalo delo pa sem 

večinoma imela prisotne specializante. 

 

Mentorstvo 

S svojim mentorjem sem imela veliko problemov, ki se nikoli niso končali, samo stopnjevali. Ne bom 

izgubljala besed, vsem bodočim študentom, ki se odpravljajo v Panamo absolutno odsvetujem izbiro 

oddelka splošne kirurgije. Za specifična vprašanja in obrazložitev sem na voljo. 

 

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, tržnice, Casco viejo, tridnevni izlet na otoke 

San Blas (nad katerimi smo bili zaradi slabega vremena in kopice smeti razočarani) in tridnevni izlet na 

otok Mamey (čudovito!). Imeli smo tudi NFDP (national food and drinks party) in veliko aktivnosti, ki 

smo si jih organizirali kar sami.  

 

Splošna ocena izmenjave 



 
 

    

 Zadovoljna sem, da sem si izbrala Panamo, kljub temu da sem imela s samo prakso veliko težav, 

predvsem na račun katastrofalno idiotskega mentorja (NE IZBRAT SPLOŠNE KIRURGIJE) in 

nesposobnosti letošnje NEO. 

Ljudje so izredno prijazni, vedno pripravljeni pomagati. Država ima kljub kaotičnemu prometu in 

umazanih cestah svoj edinstven čar in toplino.   

 

Potrebnik 

Stetoskop, bela oblačila (hlače in majice za vsak dan v tednu, saj je v Panami navada, da zdravniško 

osebje v bolnico že prispe oblečeno v bela oblačila), halja, beli čevlji, lastna kirurška oblačila. Za 

pakiranje toplo priporočam lahka, zračna oblačila, ki se hitro posušijo, saj skoraj vsak dan vsaj malo 

dežuje, hkrati je pa izredno vroče in vlažno. SPF 50 za sončne dni! Kaj moraš nujno vzeti s seboj na 

izmenjavo? Kaj bi si ti želel/a, da bi vzel/a s seboj pa nisi vedel/a, da to potrebuješ ali pa si to ugotovil/a 

šele kasneje tekom izmenjave? 

 

Približna razdelitev stroškov 

Letalska karta: 1055€, prevozi do/od letališč: 80€, prevoz dom-bolnica: 60€, hrana + pijača: 500€, 

socialni program: 350€. Splošni vtis: večina stvari v Panami z izjemo prometa je dražja kot v Sloveniji. 

Na to se je potrebno pripraviti. 

 

Incomingsi na ogledu panamskega kanala. 



 
 

    

 Otok Mamey. 



 
 

    

 

Bocas del toro <3. 

 

Otočje Bocas del toro – naš najljubši kotiček v Panami. 



 
 

    

 

Hodnik bolnice, okrašen s sodobnimi freskami. 

 

Pripravnici s katerima sem preživljala večino dni v bolnici. 



 
 

    

 

Povprečna rana, ki se ne celi. 

Mikroskopska operacija polipov glasilk.  



 
 

    

 

Stabilizacija zloma orbite.  

 

Incomingsi na jutranji lekciji.  



 
 

    

 

 


