
 
 

    

PERU, CHIMBOTE – avgust 2018  

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime, priimek, letnik: 

Kaja Čeh, 4. letnik 

 

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 31.8. 2018 

 

Kraj izmenjave 

Izmenjavo sem opravljala v mestu Chimbote v javni bolnišnici Hospital la Caleta. Mesto Chimbote se 

nahaja ob perujski obali, z avtobusom 6 ur severneje od glavnega mesta Lima. Mesto je predvsem 

znano po ribištvu in po ribarnicah, prav zaradi velikega števila ribiških ladij se soočajo z veliko 

onesnaženostjo morja in obale. Sama sem živela v Nuevo Chimbote, ki je nastalo zaradi širjenja 

mesta Chimbote. Med tem ko pa sem prakso opravljala v bolnišnici v Chimboteju. Do bolnišnice sem  

vsakodnevno potrebovala 30 min s taksijem ˝colectivom˝. Samo mesto je zelo prašno in umazano ter  

zelenih površin je zelo malo. Po ulicah velikokrat lahko zaslediš kup smeti.  

 

Viza 

Za vstop v državo viza ni potrebna. 

 

Zdravje 

Pred izmenjavo sem morala v Sloveniji opraviti test za tuberkulozo in prav tako sem se morala cepiti 

proti rumeni mrzlici in hepatitisu B.  Nato sem moralo oboje skenirano poslati tja, kot dokaz. Zraven 

tega sem se še cepila za trebušni tifus, predvsem zaradi svoje lastne varnosti. Malarijske profilakse 

nisem potrebovala, saj mesto Chimbote ne leži v malarijskem območju in prav tako nisem imela 

nobenega namena potovati v ta področja. Nekateri svetujejo cepljenje proti steklini, a sama se nisem 

cepila. Res  je, da je na ulici veliko potepuških psov, vendar če se jih izogibaš ni velike nevarnosti, da 

bi te napadli. 

 

 

 



 
 

    

Varnost 

Sama sem se načeloma počutila varno, vendar so me domačini vedno opozarjali, da naj sama ne 

hodim po ulicah. Vedno so mi svetovali katerih predelov se moram izogibati. Še posebej so me 

opozorili, da naj sama ne hodim po ulicah zvečer. Prav tako so me opozorili, da ne smem uporabljati 

taksijev, ampak samo ˝colective˝. To so bili taksiji, ki so vozili le na določenih relacijah in si si jih delil 

še z drugimi ljudmi. Sama na srečo nisem imele nobenega bližnjega srečanja z roparji, so pa mi o njih 

pripovedovali domačini. Najboljše je vedno poslušati nasvete domačinov. 

 

Denar 

V Peruju se uporablja Perujski novi sol (PEN) kot denarno valuto. Za 1 euro dobiš 3,8 PEN. S seboj sem 

imela debitni kartici VISA. Večinoma sem denar dvigovala na bankomatih banke BCP, kjer mi niso 

ničesar dodatno zaračunali. Zraven tega sem si še doma pred odhodom nekaj eurov zamenjala v 

ameriške dolarje, saj tam le te lažje menjaš. S karticami VISA in Mastercard lahko skoraj vsepovsod 

plačuješ brez problema (npr. supermarket, restavracije, avtobusne postaje,…). V hostlih imajo raje, 

da plačaš z gotovino oziroma v večini hostlov ni šlo plačati s kartico. Če pa je že šlo pa so si zaračunali 

provizijo.  

 

Prevoz 

V Peru sem pripotovala z letalom iz Benetk. Letela sem preko Frankfurta, Toronta in Atlante. Karte 

sem kupila preko spletne strani Air Canada. Kupila sem jih že v mesecu aprilu, saj so se iz dneva v dan 

dražile.  Iz Lime sem nato v kraj Chimbote potovala z avtobusom agencije Cruz del sur. Cena karte je 

bila nekje 20 eur v eno smer.  

Po mestu (na delo v bolnišnico) sem se vozila s ˝colectivom˝, to je neke vrste taksi, ki vozi samo na 

določeni progi. Cena v eno smer je bila nekje 1,5 eura.  

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Pred odhodom na izmenjavo svoje kontaktne osebe nisem poznala. Nihče mi ni poslal njenega 

kontakta, prav tako pa tudi ona mene ni kontaktirala. Pred izmenjavo me je kontaktirala le moja 

gostiteljica pri kateri sem kasneje živela.  

Komunikacija je potekala preko Facebooka v španščini, saj tam zelo redko kdo govori angleško. S 

svojo gostiteljsko družino sem bila konstantno v stiku in so mi svetovali, kaj potrebujem s seboj.  

Pred izmenjavo v mesecu juliju smo imeli tudi pogovor z lokalnim LEO-tom, ki nam je predstavil 

mesto Chimbote in nam povedal na katerem oddelku in v kateri bolnišnici bomo opravljale prakso. 



 
 

    

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Na avtobusno postajo sta me prišli pričakat gostiteljica skupaj z družino in kontaktna oseba. Nato sta 

me prvi dan gostiteljica in kontaktna oseba pospremili do bolnišnice. Svojo kontaktno osebo sem v 

naslednjih štirih tednih videla le štirikrat. Večino dela kontaktne osebe je opravljala moja gostiteljica 

in njena družina. Prav tako mi ni nihče pomagal urediti perujske SIM kartice. Na koncu sem si jo 

morala nekako sama urediti, ki na koncu niti ni v redu delovala. 

 

Nastanitev  

Tekom svoje izmenjave sem živela pri družini študentke 1. letnika medicine. Družina je štela 5 članov: 

mama, oče, dve hčerki in sin. Vsi so bili zelo prijazni in so mi vedno priskočili na pomoč, če sem 

morala kaj urediti. Prav tako so mi veliko povedali o sami državi in mi tudi razkazali okolico. Pri 

družini sem imela svojo sobo. Prisotnost tople vode je bolj izjema kot pravilo.  

Z nastanitvijo sem bila zelo zadovoljna, edino kaj bi spremenila bi bila lokacija, saj sem bila od 

bolnišnice oddaljena 30 min vožnje s taksijem. Lahko pa rečem, da je nastanitev bila najboljši del 

moje celotne izmenjave. 

 

Prehrana 

Vsak dan sem imela 3 obroke pri družini. Zajtrk preden sem šla v bolnišnico, kosilo ko sem se vrnila 

domov in zvečer večerjo. Hrana je bila zelo okusna in vedno je je bilo dovolj. Cena kosila v restavraciji 

se je gibala med 8 – 15 PEN, predvsem je bilo odvisno od lokacije in če je bila restavracija namenjena 

domačinom ali turistom. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Vsak dan sem pričela z delom v bolnišnici ob 8.00 uri zjutraj in končala okrog 13.00 ali 14.00 ure. Že 

od doma sem prišla v bolnišnico oblečena v belo uniformo in nato sem v ambulanti za 

otorinolaringologijo skupaj s tremi perujskimi študenti počakala na mentorja. Načeloma je bilo tako, 

da je imel mentor vsaki ponedeljek na razporedu, da izvaja avdiometrije. V torek, četrtek in petek pa 

je imel na razporedu ambulanto ter v sredo operacije. Moj vsak dan je izgledal tako, da sem v 

ambulanti sedela zraven zdravnika in opazovala kaj on dela, na žalost mi ni dal ničesar za delati. Ker 

so istočasno v ambulanti opravljali svoje vaje perujski študenti medicine jim je mentor velikokrat kaj 

razlagal. Prav tako je imel za njih predavanja in tri dni v tednu so imeli študenti predstavitve svojih 



 
 

    

seminarjev. Enkrat sem tudi šla v operacijsko dvorano, kjer sem prisostvovala dvema operacijama. 

Videla sem lahko, da imajo drugačen pristop in da uporabljajo drugačne tehnike.  

V bolnišnici nihče ni vedel angleško, tako da je vsa komunikacija potekala v španskem jeziku. V 

bolnišnici se vsa dokumentacija piše ročno, kar pomeni, da so zdravniki imeli gore papirjev.   

Tretji teden sem bila na oddelku za urgentno medicino, saj je bil moj mentor na otorinolaringologiji 

odsoten zaradi kongresa. Na urgenci sem prav tako pričela z delom ob 8.00 uri in končala ob 14.00 

uri. Sama ureditev urgence je povsem drugačna od naše. Sama sem bila na kirurški urgenci. Večino 

dela opravljajo pripravniki sami, nadzorni zdravnik bolj po redko pride pogledat, če vse poteka v redu. 

V tem enem tednu sem se lahko preizkusila v čiščenju in šivanju ran ter opazovala sem vstavljanje 

urinskega katetra in nazogastrične sonde. 

 

Mentorstvo 

Prvi dan dela v bolnišnici sem spoznala mentorja, ki je bil otorinolaringolog in tudi profesor na 

tamkajšnjem faksu. Mentor mi je stvari sproti razlagal in tudi odgovarjal na moja vprašanja. 

 

Socialni program 

V mojem kraju za socialni program ni bilo poskrbljeno. Za socialne aktivnosti čez vikend smo se 

morale punce, ki smo bile na izmenjavi same med sabo dogovoriti in si jih organizirati. Prav tako med 

tednom smo si morale najti same kakšno zanimivo stvar za početi, ampak v tem kraju ni bilo veliko 

stvari, ki bi jih lahko počele. Večino časa smo tako preživele vsaka posebej pri družinah. Od 

socialnega programa sta bili organizirani samo »Spoznavna pijača«  in Food and drink party. 

 

Splošna ocena izmenjave 

S samo izmenjavo nisem bila zadovoljna, saj sem pričakovala, da bom lahko v bolnici veliko več 

praktično delala in da se bom naučila veliko novih stvari, ampak na žalost ni bilo tako. Prav tako me je 

razočaralo dejstvo, da nismo imeli socialnega programa in še zraven tega v tem mestu ni veliko stvari, 

ki bi jih lahko počele, tako smo se punce na izmenjavi bolj ali manj dolgočasile.  

Edina pozitivna stvar je bila to, da sem videla drugi način življenja oziroma povsem drugi svet.  

 

Potrebnik 

Če se odpravljaš v Peru v mesecu juliju ali avgustu, se moraš zavedati, da je takrat tam zima. 

Temperature res niso tako zelo nizke kot pri nas (so približno med 15 in 18 stopinj celzija), ampak 

kljub temu je hladno in potrebuješ topla oblačila.  



 
 

    

V bolnišnici potrebuješ svoja oblačila in pripomočke, kar pomeni, da potrebuješ belo uniformo in za 

operacijsko sobo zeleno uniformo. Za operacijsko sobo prav tako potrebuješ svojo zaščitno masko, 

kapo in zaščito za čevlje.  

 

Približna razdelitev stroškov 

Letalska karta: Benetke –Lima-Benetke = 950 € 

Prevoz do mesta Chimbote z avtobusom  (povratna) = 40€ 

Prevoz od nastanitve so bolnišnice (taksi »Colectivo«) = 50 € 

Hrana = 50 € 

Izleti = 150 € 

Cepljenje = 120 € 

  



 
 

    

 

Slika 1. Food and drink party. 

 

Slika 2. Izlet do Nevedo Pastoruri s preostalimi študentkami na izmenjavi. 



 
 

    

 

Slika 3. Obisk operacijske dvvorane. 

 

Slika 4. S svojim mentorjem in še z drugim zdtravnik otorinolaringologije. 



 
 

    

 

Slika 5. Gostiteljska družina. 

 

 


