
 
 

    

Urugvaj, Montevideo – avgust 2017 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

 

Ime, priimek, letnik: 

Andreja Kauran, 5. letnik (andreja.kauran@gmail.com)  

 

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 29. 8. 2017 

 

Kraj izmenjave 

Urugvaj s svojim glavnim mestom Montevideom v katerem sem opravljala izmenjavo. Mesto leži ob 

morju, kjer je ob poteku celotne obale urejena ulica imenovana »La Rambla«, ki je zelo dolga (mislim 

da kar 21 km) kjer se mladi in stari v mestu družijo, pogovarjajo in pijejo mate (tradicionalna pijača, 

čaj, kjer imaš v skodelici zelišče in ga neprestano prelivaš s vrelo vodo iz termovke, ki jo imaš vedno s 

seboj). Mate ima podobne učinke kot kava ali zeleni, črni čaj. Prav tako obstajajo različno močna zelišča 

mate.  

Montevideo je kot prestolnica seveda tudi največje mesto s kar 1,5 do 2 miljona prebivalcev, še več 

dnevnih migrantov iz okolice, ki se vsak dan vozijo v službo v mesto. Podatek nam pove več če dodam 

še da ima celoten Urugvaj okoli 3 miljone prebivalcev. V državi je 4x več glav goveda kot ljudi, kjer se 

jih na ogromnih pašnikih imenovanih pampe pase kar 12 miljonov. Seveda je to tudi glavna izvozna 

dejavnost te države. Montevideo pogleg čudovite ramble premore plaže, ki pa niso morske, temveč 

rečne. Na tej višine se Rio de la Plata še ne izlije v morje in voda je sladka. V poletnim mesecih so plaže 

polne kopalcev. Mesto je znano po svojem pristanišču in starem delu mesta, od koder naj bi vodila 

železnica v notranjost na sever, čez Argentino in Brazilijo, vendar se ta nikoli ni zgradila. Zgradbe so 

starejšega tipa, arhitektura ni tako glamurozna kot smo je navajeni iz evropskih prestolnic, prometa je 

kljub velikemu številu delavcev veliko manj kot pri nas. Rush hour kot ga poznamo že tudi v Ljubjani ne 

obstaja. Večina uporablja javni prevoz, na katerem pot hitro mine, saj po navadi ulični glasbeniki 

zapojejo par pesmi za drobiž.  

 

Viza 

Ne, za Urugvaj državljani Slovenije, Evropske unije ne potrebujemo vize.  

 



 
 

    

Zdravje 

Nobeni posebni testi niso potrebni pred odhodom, prav tako ne cepljenja. Zdravila za potovalno lekarno 

pa kot običajno, nič ni drugače. 

 

Varnost 

Država je zelo varna, prav tako tudi uporaba javnih prevoznih sredstev. Odsvetujem vožnjo s kolesom 

zaradi prometa pri vožnji z avtom pa je potrebno biti zelo previden, predvsem pa pazljiv, saj te 

prehitevajo tako po desni in po levi, vozišča pa marsikje niso označena. Obstajajo obronki mesta v 

katere ni varno zahajat niti podnevi, še manj ponoči. Potrebna je previdnost pri nošnji denarnice, 

telefona in vrednih stvari. Odsvetuje se razkazovanje in uporaba telefona na ulici, držite nahrbtnike bolj 

pri sebi. Pozno zvečer in ponoči bi jaz raje uporabila Uber, ki je zelo razširjen in uporabljan (lahko se 

pelje tudi 5 oseb v enem vozilu). 

 

Denar 

Valuta v Urugvaju je Urugvajski peso. Menjalni tečaj malo niha, ta mesec si dobil za 1 € okoli 31 - 33 

urugvajsih pesotov ($U). Na bankomatih po Južni Ameriki (Urugvaj, Argentina, Čile) se ne splača 

dvigovati saj ti poleg provizije, ki ti jo zaračuna domača banka zaračuna še okoli 6 – 8 € za dvig, ki ti jih 

vzame lokalna banka od katere je bankomat. Prav tako je tečaj slabši pri dvigu. Menjalnice navadno ne 

zračunajo »comission« za menjavo. S kreditno kartico ali debetno lahko plačuješ normalno povsod v 

Montevideu. Vendar je vedno dobro imeti nekaj denarja v fizični obliki, saj te ponekod presenetijo in ne 

sprejemajo kartic. V ostalih državah je drugače. V Argentini navadno ne moreš plačat s kreditno kartico, 

lahko pa s debetno, pogosteje pa sploh ne sprejemajo kartic. Še posebej se to dogaja v manjših 

trgovinicah in restavracijah. Se splača dvigovati denar na bankomatih ali je bolje uporabljati 

menjalnice? Moraš biti na kaj posebej pozoren? Se splača imeti s seboj kreditno kartico ali je to morda 

celo nuja?  

 

Prevoz 

Letalska karta je v najboljšem primeru 1000 €. Jaz sem jo kupila malo pozno, komaj 2 meseca pred 

odhodom in sem zanjo odštela nekaj 100 € več. Karto sem si rezervirala sama, najboljše pa je če kupite 

karto pri letalskem ponudniku Iberii, ker ostale družbe zaračunajo podobno, ponudijo pa dosti manj. 

Svetujem, da letalsko karto kupite čim prej, najboljše takoj ko je potrjeno, da vam je dana ta izmenjava 

in pošljete podatke kdaj boste izmenjavo opravljali. Iz letališča vozijo vsakih 15 – 20 minut avtobusi, ki 

vas pripeljejo v center mesta. Priporočam, da si naložite aplikacijo Moovit na mobilne telefone in si na 



 
 

    

letalšču, kjer je brezplačen Wi-fi natančno pogledate na katero številko avtobusa morate, da vas 

pripelje do najbližje postaje kjer prebivate. Na lokalno IMFSA se ne zanašat, ne bodo prišli po vas, ne 

bodo vam pomagali, tako da je aplikacija res uporabna.  

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Kontaktno osebo sem kontaktirala jaz, začetni odziv se je zdel dober, vendar se je to izkazalo za 

napačno. Vsi, ki smo prišli na izmenjavo smo imeli kontaktne osebe, ki nam niso odgovarjale na 

vprašanja, oziroma je bil odgovori nenatančen in se je navadno začel z »Pomiri se, …«. Želeli smo skupno 

skupino, ki so jo nekaj dni pred odhodom res naredili. Tam smo si drug drugemu pomagali. Pred 

izmenjavo sem se počutila pripravljena, ampak ne zaradi kontaktne osebe IMFSA, ampak zaradi druge 

osebe s katero sem stopila v kontakt in živi v Montevideu 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

IMFSA kontaktne osebe, niti odgovorni za IMFSA Urugvaj niso prišli na letališče, niti v našo rezidenco. 

Svoje kontaktne osebe nisem nikoli spoznala, zadnje besede z njim so bile moje, da sem pripela v 

Urugvaj in da naj mi prosim pomaga ugotoviti kateri dan moram v bolnišnico in komu se moram javit. 

Odgovora na to ni bilo, zato sem preko skupne skupine v katero so bili vključeni vodilni dobila odgovor. 

Spoznala sem samo dve osebi od IMFSA Urugvaj, ki sem ju videla vse skupaj 3x v celotnem mesecu. Ne 

bom se ponavljala, niso mi pomagali pri ničemer, prvi dan so me celo usmerili v napačno bolnišnico 

informacijo da moram naslednji dan v bolnišnico so mi posredovali prejšnji večer ob 23.30. 

 

Nastanitev  

Živela sem v študentskem hostlu skupaj s 60 ostalimi študenti, ki so bili večinoma iz notranjosti držav. 

Sobo sem si delila s tremi puncami, ki so bile zelo prijazne in so mi pomagali pri orientaciji prve dneve. 

Kopalnico sem si delila s vsemi puncami v študentskem domu, ki jih je bilo okrog 35. Imeli smo tri tuše 

in štiri stranišča (za lažjo predstavo stranišča so bila brez pokrovov). Pot od moje sobe do kopalnice je 

bila zunaj. Moje sostanovalke s katerimi sem si delila sobo so bile na srečo zelo redoljubne in čiste, kar 

ni veljalo za ostale sobe. Kuhinja je bila skupna, velika, dvakrat dnevno generalno ščiščena, vendar si 

kljub temu zgodaj zjutraj, še posebej če si vstal med prvimi naletel na nočne živalice – miške, hrošče in 

druge členonožce. Zelo me je motilo, da je bila rezidenca brez kurjave, zato sem imela ves čas oblečeno 

bundo, prav tako je bila topla voda na voljo samo pod tušem, pa še to, če si se stuširal med prvimi. 

Želela bi si en prostor, ki bi bil ogrevan, kjer bi se lahko zadrževali na mrzle, deževne, zimske dneve, tako 

pa si lahko šel samo v posteljo. Pa še soba se zagrela samo čez noč, ker smo bile v njej vse 4 in je bila 



 
 

    

dovolj majhna. Oddaljenost od bolnice je bila približno 20 min peš oziroma 10 min z javnim prevozom. 

Ljudje, sostanovalci in sostanovalke iz Urugvaja so zelo prijazni, pripravljeni pomagat, komunikativni in 

ti dajo zelo domač, prijeten občutek. 

 

Prehrana 

Niso mi zagotovili nobenega toplega obroka na dan. Še sreča da sem jaz vedela, da je to njihova 

dolžnost in sem jih na začetku s tem soočila. Po tem so se odločili, da nam bodo dali žepnino (ki jo 

študenti, ki so bili na izmenjavi en mesec prej niso dobili). Žepnina je bila v višini 100 USD, kar je znašalo 

po menjavi 2880 Urugvajskih pesotov - $U. To ni bilo dovolj za en obrok, za katerega je bilo torej na 

voljo 144 $U (4,4 €). Menija za tako ceno ni bilo možno dobiti, ta denar je komaj zadoščal za stroške 

prehrane, če smo se dogovorili vsi študenti skupaj in kupili hrano v trgovini in si jo pripravili doma. Cena 

hrane v trgovini je podobna našim cenam ali dražja. Osnovna živila (kruh, mleko, olje, kosmiči, sadje, 

zelenjava) so dražja kot pri nas, podobne kot pri nas so cene govedine. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Delo v bolnišnici je bilo najprej malo dolgočasno, dokler se nisem dogovorila z  mentorjem da grem v 

ambulante. Na oddelku je bilo vse odvisno predvsem od mene, če sem se uspela prilepiti nekomu in 

opravljati delo z njim. Samostojno sem se lahko pogovarjala in pregledovala paciente na oddelku. V 

ambulanti dermatologije, nevrologije in ambulanti za vodenje bolnikov s HIV sem videla več raznovrstne 

patologije kot na oddelku.  

 

Mentorstvo 

Mentor je bil šef bolnišnice, zdravnik V. stopnje, zato sem bila preusmerjena k mentorju, zdravniku IV. 

Ali III. Stopnje, ki je nadzoroval delovanje oddelka, bil prisoten na sestankih. Prve dneve sem bila z njim 

na teh sestankih in na predstavitvah primerov, ki so bili vsak torek in petek. Potem se je dogovoril z 

drugimi predstojniki, da lahko pridem k njim v ambulanto. V drugem tednu je odšel na dopust in ga 

nisem več videla. Na koncu je šef bolnice podpisal diplomo in izmenjava se je zaključila.  

 

Socialni program 

Prosti čas smo si organizirali sami, skupaj s preostalimi študenti na izmenjavi smo en vikend preživeli v 

Montevideu, en podaljšan vikend odšli v Buenos Aires, en vikend prevozili celotno obalo Urugvaja s 

sposojenim avtomobilom in zadnji vikend, ter prostali čas do leta nazaj v Evropo preživeli v Santiagu v 

Čilu. Po 10 dneh so sicer vodilni pri IMFSA Urugvaj poslali predviden socialni program in trdili da je 



 
 

    

njihov, vendar je v opisu jasno pisalo da je program od organizacije MIS, ki združuje vse študente na 

izmenjavi, vseh fakultet. Kljub temu, da smo se nekaterih stvari na tem programu želeli udeležiti je na 

koncu vedno nastala neka težava z organizacijo in seveda se nič od napisanega ni izvedlo.  

 

Splošna ocena izmenjave 

Izmenjava je bila poučna, zanimiva, predvsem pa sem se veliko naučila o Južni Ameriki in o življenjskih 

pogojih, kulturi in načinu življenja tam. Razkorak med revnimi in bogatimi je velik, in revni so še dosti 

bolj revni, kot si predstavljamo. Izkušnjo bi z veseljem ponovila.  

 

Potrebnik 

Nujno se ne zanašat na temperature ki jih pravi Google (namreč temperature se gibajo med 13 in 19 

stopinj Celzija), pa je še vedno treba vzet zraven najdebelejšo bundo in škornje, ki jih uporabljamo v 

Sloveniji za temperature od -5 do 5 stopinj Celzija. Obvezno nepremočljiva oblačila, dežnik in čevlje za 

dež. Dobro se pozanimajte o pogojih izmenjave, kaj vam pripada, kaj so vaše pravice in dolžnosti, ker 

boste vse morali zahtevat od odgovornih tam. Sami vas ne bodo kontaktirali zato je dobro vedet te 

stvari. 

 

Približna razdelitev stroškov 

Letalska karta + zavarovanje: 1500 € 

Stroški prehrane: približno 100 € / 7 dni (odvisno koliko si privoščite, vendar za več kot 7 - 8 dni ne gre, 

tudi če se vse dni prehranjujete s toasti, rižem in testeninami). 

Potovanja: Buenos Aires 60 € prevoz, Rent-a-car za dva dni: 130 €, vstopnine za muzeje so kar drage, 

približno 5 – 10€ (odvisno od muzeja), ena vožnja z avtobusom stane 33 $U (1 €) 

Ocenjujem, da so stroški za 5 tednov bivanja v Urugvaju skupno za okoli 700 – 1000 €, seveda pa se ta 

znesek hitro podvoji, če potuješ sam in se stroški ne porazdelijo in če veliko ješ zunaj po restavracijah.  

 



 
 

    

 

Slika 1: Raziskovanje Montevidea 



 
 

    

 

Slika 2: Na plaži, kjer za znameniti napis mesta 

 

Slika 3: Čudoviti sončni zahodi na obali Montevidea. (Zanimivost, voda tukaj še ni slana, je torej reka 

Rio de la Plata, ta se spremeni v morje pri mestu Punta del Este, kjer so tudi najlepše in najbolj 

turistične plaže, kamor gredo Urugvajci in predvsem Argentinci na svoje počitnice.) 



 
 

    

 

Slika 4: V bližnjem Buenos Airesu, pred palačo v kateri živi predsednik države (Casa Rosada) 


