
 
 

    

PERU, ICA – avgust 2017 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE  IZMENJAVE  

 

Ime, priimek, letnik: 

Katja Žalman, 5. letnik 

zalman.katja@gmail.com  

 

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 31. 8. 2017 

 

Kraj izmenjave 

Izmenjavo sem opravljala v javni bolnišnici Regional Hospital de Ica v mestu Ica.  

Mesto Ica je glavno mesto regije Ica v južnem delu Peruja (z avtobusom 4,5 h južno od Lime).  

Leta 2007 je mesto prizadel močan potres z magnitudo 8.0 katerega posledice so vidne še danes 

(porušene stavbe, začasne cerkve v "šotorih", kaosna prometna infrastruktura,..).  

Ker perujska obala leži na stiku dveh tektonskih plošč (plošča Nasca in Južnoameriška plošča) so tukaj 

potresi nekaj povsem vsakdanjega. Ponavadi so blagi in jih sploh ne čutiš. Sama sem na predzadnji 

dan pred mojim odhodom doživela potres z magnitudo 4.6. To je bil tudi edini potres, ki sem ga 

doživela tekom moje izmenjave in potovanja. Čeprav je od zadnjega zelo močnega potresa minilo že 

10 let, prebivalci še vedno niso uspeli popolnoma obnoviti svojih hiš in mesta, za kar je krivo 

pomankanje denarja in revščina. 

Mesto Ica je znano pod imenom: "Cuidad del eterno Sol", kar v prevodu pomeni "mesto večnega 

sonca". Izmenjavo sem opravljala v mesecu avgustu, v letnem času zima. Ker je Ica sončno mesto, so 

bile temperature (pozimi) čez dan okrog 23 stopinj, ponoči okrog 8 stopinj Celzija.  

Samo mesto je precej umazano, prašno, gospodinjski odpadki največkrat pristanejo kar sredi ulice.  

Zaradi umazanije mi mesto ni bilo preveč všeč, a je svoj vtis popravilo s fenomenalnimi ljudmi, 

družino pri kateri sem bivala in ekipo v bolnišnici. Odprti, dobrosrčni in zanesljivi ljudje.  

5 km iz centra mesta (s taksijem potrebuješ 10 minut) se lahko zapelješ v eno izmed najbolj 

turističnih točk Peruja, laguno Huacachina - meni najljubše mesto, poznano po dobrih restavracijah in 

klubih ter sandboardingu. V bližini (od 20-30 min s taksijem iz centra mesta) se nahajajo tudi zelo 

poznane haciende, kjer pridelujejo tradicionalno pijačo z imenom Pisco. 
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Viza 

Za vstop v državo viza ni potrebna.  

 

Zdravje 

Pred izmenjavo sem morala poslati rezultate testov za tuberkulozo in kopijo cepilne knjižice. Rezultat 

testa za tuberkulozo je bil v nemščini in star manj kot eno leto, vendar niso nič komplicirali. Cepljenje 

ni obvezno je pa priporočljivo. Po izmenjavi sem potovala še v Bolivijo, kjer je cepljenje za rumeno 

mrzlico ob vstopu v državo obvezno, a me pri vstopu v državo o cepilni knjižici sploh niso vprašali. 

Cepila sem se proti hepatitisu A in B, meningokoknemu meningitisu (posebej če delaš na pediatriji), 

tifusu in rumeni mrzlici (obvezno samo za Bolivijo). Malarijske profilakse nisem jemala, saj mesto ni v 

malarijskem območju. Priporočeno je tudi cepljenje proti steklini (stane okrog 200 evrov), saj se na 

ulicah (tako v Peruju in Boliviji) nahaja zelo veliko potepuških psov. Z njimi nisem imela nobene slabe 

izkušnje, svetujem pa, da se jih izogibaš in jih ne hraniš. Načeloma psi niso agresivni, zelo radi se 

sončijo in spijo na pločniku (včasih moraš prav paziti, da jih ne pohodiš).  

 

Varnost 

Sama sem se v mestu, in tudi ko sem potovala, počutila varno. Družina in tamkajšnji študentje so mi 

dali nasvete glede prevoznih sredstev, nakupovanja, dvigovanja denarja in zadrževanja na javnih 

mestih. Čez dan je bilo mesto varno, posebno pozornost velja, če se v mesto odpraviš peš, saj je 

promet kaotičen, psi se sončijo na pločnikih, marsikje se najde kakšna luknja in povsod ležijo smeti. 

Do bolnišnice sem imela peš približno 30 minut, in tako daleč zaradi kaotičnega prometa ni bilo varno 

hoditi, tudi kolesariti ne, saj je zelo nevarno. Do bolnišnice sem se tako vsak dan odpravila s 

taksijem/mototaksijem (cena - 3 PEN v eno smer). Zvečer je obvezno, da za prevozno sredstvo 

uporabiš taksi, saj avtobusi niso varni, če pa se domov ali  v mesto odpraviš peš, pa lahko za kakšnim 

vogalom pričakuješ bližnje srečanje z roparjem. Vedno sem upoštevala nasvete družine in študentov, 

zato tekom izmenjave in mojega potovanja nisem imela slabih izkušenj.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

Denar 

Denarna valuta v državi Peru je perujski sol (PEN). 1 € = 3,8 PEN. S sabo se imela 2 debetni kartici 

VISA. S kartico VISA lahko plačuješ skoraj povsod (supermarket, restavracije, avtobusne karte, 

hostli,..). Je bolj razširjena kot kartica Mastercard. Če imaš račun odprt pri NKB (debetno kartico VISA) 

in si študent, si upravičen do neplačevanja provizije(velja za vse države sveta). Denar sem tako 

dvigovala sproti. Seveda pa je na nekaterih bankah provizija, ki jo zaračuna tuja banka (ta je kar 

velika, 5 evrov). Ponavadi sem dvigovala na banki Scotia - pri kateri mi je provizijo zaračunala moja 

banka (v mojem primeru nič).  

 V Limi lahko večino stvari plačaš tudi z ameriškim dolarjem. Dvigovanje denarja vam svetujem na 

banki, kjer je bančni avtomat pod varnostnim nadzorom (kamere + varnostnik). V skoraj vseh mestih 

najdeš na ulicah osebe (ponavadi so moški oblečeni v iste brezrokavnike) pri katerih lahko zamenjaš 

denar (euro ali ameriški dolar). To je v Peruju normalno in dokaj varno, menjalni tečaj je več ali manj 

enak kot v menjalnici. Sama na ulici denarja nikoli nisem zamenjala, vedno sem dvigovala na 

bankomatu. Naj te ne preseneti, če v trgovinah, restavracijah, pri taksistu,.., ob plačilu z gotovino 

preverijo ali denar ni ponarejen (ni naprav za pregledovanje denarja kot pri nas, denar obrne in ga 

pregleda 3x). Svetujem, da si bankovce pregleduješ tudi sam (meni je to pokazala družina). 

 

 

Prevoz 

Do Lime sem letela konec julija na liniji München - Atlanta - Lima, z letalsko družbo Delta. Za karto 

sem odštela približno 1000 €, čeprav sem jo kupila zelo zgodaj (sredina aprila). Karte za Latinsko 

Ameriko so v poletnih mesecih zelo drage in cene gredo z vsakim dnem le navzgor. Karto sem kupila 

že pred potrditvijo izmenjave.  

Do mesta Ica sem se odpravila z avtobusom agencije Cruz del Sur (4,5 h iz Lime). Cruz del Sur je eno 

izmed najboljših avtobusnih podjetjih v Peruju. Večinoma ga uporabljajo turisti, saj je varno, udobno, 

zanesljivo in ne preveč drago (pred vstopom na avtobus te zaradi varnosti pregledajo in posnamejo). 

Za prevoz do mesta Ica sem odštela  približno 13€ - na avtobusu sem dobila kosilo, vedno so bili na 

razpolago tudi brezplačni napitki (voda, IncaCola, CocaCola). Do mesta Ica dnevno vozijo tudi lokalni 

avtobusi, ki stanejo približno 5 € (če si na poti v nočnih urah ta avtobus ni najbolj varen). 

Avtobusi agencije Cruz del Sur so zelo luksuzni (hrana, pijača, spalnik, televizija). 

Po mestu (Lima, Ica, Cusco, Arequipa, Puno,..) je varno uporabljati taksi. Pozoren moraš biti (posebej 

ponoči), da je taksi registriran (nalepka!). Taksimetrov ne uporabljajo, za ceno je najboljše da malo 

barantaš.  



 
 

    

Komunikacija pred izmenjavo 

Kontaktno osebo sem kontaktirala sama, takoj ko sem prejela podatke na spletno bazo. Sprva sem 

poskušala preko maila, vendar več kot dva tedna ni bilo odgovora. Nato sem poskusila preko 

Facebooka in se je obneslo.  

Komunikacija  je potekala preko Facebooka v angleščini. Kontaktna oseba mi je posredovala tudi 

informacije glede moje nastanitve (kontakt študentke medicine pri kateri sem bivala). V stiku sem 

tako konstantno bila z družino in mojo kontaktno osebo. Nekaj dni pred odhodom v Peru so mi 

posredovali tudi julijski socialni program, ki pa je bil precej podoben avgustovskemu. Kljub veliki 

zaposlenosti študentov (julija so imeli ravno izpitno obdobje in priprave na nacionalni kongres, ki je 

potekal prvi teden avgusta v Ici), so hitro odgovarjali na moja vprašanja in mi dajali napotke.  

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Študentka medicine pri kateri sem bivala me je skupaj z mamo pričakala na avtobusni postaji Ica. S 

taksijem smo se odpeljale do doma, kjer so mi razkazali stanovanje.  

Poleg mene je na izmenjavi meseca avgusta bila še  punca iz Španije. Ravno prvi teden je v mestu Ica 

potekal nacionalni kongres študentov medicine. Med študenti je vladalo zelo napeto vzdušje, 

priprave so bile v polnem teku, zato za naju niso imeli veliko časa. Kljub temu pa se nisva  počutili 

zapostavljeno, saj so se vedno med sabo organizirali in nama je bil vsaj en študent vedno na 

razpolago. Omogočeno nama je bilo, da sva se kongresa udeležili brezplačno.  

S sprejemom sem bila zelo zadovoljna. Če na moja vprašanja ni vedela odgovoriti kontaktna oseba, 

mi je pri tem vedno pomagala družina in osebje v bolnišnici.  

 

Nastanitev  

V času izmenjave sem bivala pri družini, katere hčerka je bila študentka medicine 4. letnika. Ob 

mojem prihodu me je pričakala spalnica z dnevno sobo in kopalnico. Družina je štela 5 članov: oče, 

mama, hčerki in sin, ki se je decembra preselil  v ZDA. K družinskim članom so se prav tako šteli tudi 

hišni ljubljenčki, trije zlati prinašalci in morski prašiček. Omeniti je le, da je redkost, da imaš v 

stanovanju zelo toplo vodo (voda ima okrog 30-40 stopinj) za tuširanje. V hostlih in hotelih večinoma 

to ni problem. Ravno v tistem času se je pri družini pokvaril pralni stroj in mama je vsa oblačila 

morala prati na roke. Ker je nisem želela dodatno obremenjati sem si oblačila oprala sama ali pa jih 

nesla v bližnjo čistilnico (1 kg stane 4 PEN). 

Z nastanitvijo sem bila zelo zadovoljna.  Oddaljenost od bolnišnice: 10 min/mototaksi – 30 min/peš. 

Prehrana 



 
 

    

Vsako jutro preden sem se odpravila na prakso mi je gospa pripravila zajtrk. Večinoma je zajtrk bil 

sestavljen iz kruha, marmelade, sira, avokada, kuhana/pečena jajca, sveže stisnjenega pomarančnega 

soka in čaja. Malico v bolnišnici sem si priskrbela sama. Ponavadi smo na oddelku zbrali denar in je 

sestra šla po malico. Ta je bila zelo poceni (največ 5 PEN – manj kot 2 evra; puding, kruh, namaz, čaj, 

sok, ColaCola,…) Ko sem s prakso končala me je doma pričakalo kosilo, ki ga je skuhala gospa ali pa so 

hrano naročili iz restavracije. Velikokrat smo v sklopu socialnega programa s študenti medicine po 

opravljeni praksi šli preizkušat lokalne restavracije. Hrana je zelo poceni in je naravnost božanska. Za 

topel obrok odšteješ (juha + glavna jed) približno 10 PEN. Če se odpraviš jest v lokalni Mercado 

(tržnica) so cene še nižje.  

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

S prakso sem pričela 1. 8. 2017. Kontaktna oseba me je prvi dan predstavila mentorju  in ekipi na 

urgentnem oddelku. Moje delo je potekalo od ponedeljka do petka, od 8.00 do 15.00/16.00 ure. 

Nekajkrat sem se v bolnišnico odpravila že ob 7.00 uri, saj so dopoldan potrebovali pomoč v 

operacijski dvorani in za spremstvo pacientov na MR in CT, ki sta se nahajala izven bolnišnice. 

Tamkajšnji urgentni oddelek je razdeljen na kiruruško, interno, pediatrično in ginekološko urgenco. V 

času moje izmenjave sem prva dva tedna prakso opravljala na interni urgenci, zadnja dva pa na 

kirurški. En dan sem preživela tudi na pediatriji in ginekologiji. Redko kateri zdravnik govori angleško, 

zato je moja komunikacija potekala v španščini. Španskega jezika se nikoli nisem intenzivno učila, 

ampak sem večino jezika osvojila kot otrok, z gledanjem španskih nadaljevank  ( ja, to mi je zdaj 

prišlo še kako prav). Po enotedenskem spoznavanju njihovega sistema sem poleg pregledov 

pacientov, jemanju krvi, vstavljanju in odstranjevanju katetrov, že začela pisati napotnice in recepte. 

V bolnišnici vso dokumentacijo (od anamneze do receptov in napotnic) pišejo ročno, kar pomeni, da 

so zdravniki obkoljeni z goro papirjev. Na oddelku interne medicine je moje delo zajemalo: anamnezo 

in pregled pacientov, jemanje venske krvi, vstavljanje in odstranjevanje urinskih katetrov, pisanje 

napotnic in receptov. Na kirurškem oddelku sem poleg omenjenih nalog še asistirala v operacijski 

dvorani, šivala travmatske rane, izpirala in prevezovala rane, aplicirala intramuskularne injekcije ter 

imobilizirala poškodovane ude. Sprva sem navedene naloge opravljala pod budnim očesom 

zdravnika, nato sem s specializanti in pripravniki naloge opravljala sama. Odnos zdravnikov do 

študentov je zelo korekten in pozitiven. Mladi zdravniki in študentje se med seboj tikajo, starejši 

zdravniki pa z veseljem na široko iz svojih izkušenj odgovarjajo na zastavljena vprašanja. Ker se sistem 

v bolnišnici precej razlikuje od našega, sem se naučila veliko novih stvari. Zaradi velikega števila 

pacientov morajo tudi študentje v bolnišnici preživeti po cele dneve in noči.  



 
 

    

Na praksi sem izboljšala znanje španščine in klinične veščine. S primeri, ki so v Sloveniji redki, sem se 

v Peruju srečala vsak dan (tuberkulozni bolniki, malarija,..) Imela sem možnost voditi 2 majhna 

operacijska posega (presekana arkada, presekana ustnica pri otroku). Prvič sem tako imela priložnost 

zašiti travmatsko rano. Povzamem lahko, da so moje izkušnje z delom in komunikacijo v bolnišnici 

bile zelo dobre in počutila sem se zelo dobrodošlo.  

 

Mentorstvo 

Kontaktna oseba me je prvi dan predstavila mentorju. Mentor je bil pediater in vodja urgence. Z njim 

nisem preživela veliko časa, saj je bil večino časa na oddelku in ne na urgenci. Pri kroženju (interna, 

kirurgija, ginekologija, pediatrija), sem vsak dan preživela z različnimi zdravniki in rečem lahko, da je 

vsak po malem bil moj mentor. Z veseljem so odgovarjali na moja vprašanja in me vključevali v tim.  

 

 

Socialni program 

Nekaj dni pred začetkom izmenjave mi je kontaktna oseba posredovala socialni program za vsak dan. 

Ker sva bili v mestu Ica le 2 študentki – jaz in študentka iz Španije (Mireia), sva si socialni program 

lahko poljubno spremenili/kaj dodali/zamenjali. Prvi teden je potekal nacionalni kongres študentov 

medicine. Vsi so bili zelo napeti in kar precej zaposleni, zato sem po končani praksi večino časa 

preživela s študentko iz Španije in “svojo“ družino. Obiskali sva nekaj lokalnih restavracij, se udeležili 

predavanj kongresa in se ob koncu tedna pridružili zabavam in izletom, ki so bili v sklopu socialnega 

programa kongresa. Rečem lahko, da so za naju zelo lepo poskrbeli, vedno so nama naročili taksi in 

naju tudi pospremili domov. Med vikendom smo skupaj s študenti obiskali bližnje turistične kraje kot 

so; Nacionalni park  Paracas, Nazca, Lima, Lunahuana. S Mireio sva si lahko poljubno določili termin, 

kdaj hočeva kaj obiskati. To sva potem sporočili kontaktni osebi, ki je organizirala izlet.  

 

 

 

 

 

 

 

Splošna ocena izmenjave 



 
 

    

To je bila ena najboljših izkušenj, ki sem ji doživela po Erasmus izmenjavi v Nemčiji. Popolnoma 

drugačen svet, prav tako sistem v bolnišnici. Vsakemu študentu zelo toplo priporočam izmenjavo v 

Latinsko Ameriko, da spozna sistem dela, fenomenalne ljudi, božansko hrano in zapleše v strastnih 

ritmih salse. Mene je Latinska Amerika popolnoma očarala in zagotovo se bom tja še vrnila.   

 

Potrebnik 

Če se boš med/po koncu izmenjave odpravil na Machu Picchu ne pozabi dobrega repelenta in toplih 

oblačil.  

Ker v bolnišnici večinoma ni na voljo razkužil in mil za roke, toplo priporočam, da s seboj vzameš 

majhno/srednje veliko razkužilo, prav tako nekaj medicinskih rokavic in zaščitne maske. Seveda je vse 

to tam tudi na razpolago, vendar moraš stvari kupiti sam in le te niso poceni.  

 

Približna razdelitev stroškov (za 1 mesec) 

Letalska karta: München – Lima – München = 1000 € 

Prevoz do mesta Ica (Lima – Ica; avtobus Cruz del Sur – povratna) = 30 € 

Prevoz od nastanitve do bolnišnice (mototaksi) = 50 €  

Hrana = 65 € 

Socialni program = 150 € 

Enomesečno potovanje po izmenjavi (Peru, Bolivija) = 1200 € 

 

 

 



 
 

    

 

Slika 1: Poziranje pred vhodom v regionalno bolnišnico Ica  

 



 
 

    

 

Slika 2: Oaza Huacachina ( 5 km iz centra mesta) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

 

Slika 3: Sanboarding in vožnja z buggyiji po perujski puščavi  

 

 

 

 

Slika 4. Nacionalni park Paracas 



 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Ekipa kirurške urgence  

 

 

Slika 6: Pripravnica Maria in moja mentorica Carmen na kirurškem oddelku 



 
 

    

 

Slika 7: International dinner: Slovenija, Španija, Peru  

 

Slika 8: Eno izmed sedmih čudes sveta Machu Pichuu  



 
 

    

 

 

Slika 9: Kosilo z družino, pri kateri sem stanovala tekom izmenjave. 


