MEHIKA, VERACRUZ – avgust2018
POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE

Ime, priimek, letnik:
Matija Primec, 5. letnik matija.primec@gmail.com
Čas izmenjave:
od 1. 8. do 30. 8. 2018

Kraj izmenjave
Veracruz je pristaniško mesto na vzhodni obali Mehike. Dolga leta je bilo to največje
pristanišče v Mehiki in se danes pristajajo tukaj ogromne čezoceanske ladje. Kot v preostalih
delih Mehike je za Veracruz značilna vrhunska kulinarike, pristna kultura in odprti ljudje.

Viza
Vize za vstop v Mehiko kot državljan Evropske unije nisem potreboval. Na letališču sem ob
pristanku v Mehixo city izpolnil obrazec, ki smo ga vsi potniki dobili na letalu in s tem se je
birokratska plat vstopa v Mehiko zaključila.
Zdravje
Tudi kaj se tice zdravja razen našega standardnega cepljenja nisem rabil dodatnih testov.
Kaj se tice moje potovalne lekarne se je kot najbolj esencialno zdravilo izkazal Linex.
Potrebno je imeti tudi nekaj za lajšanje srbeža po piku komarja, ker jih je v Veracruzu
ogromno.

Varnost
Varnost v državi je za nase standarde relativno slaba. Ne morem trditi, da sem imel slabo
izkušnjo, je pa dejstvo, da so mi domačini odsvetovali, da bi sam hodil naokoli po 8 uri
zvečer. Sam sem se izogibal uporabi taxijev. Moj nasvet za varen transport je uporaba javnih
avtobusov, ki so zelo poceni in po moji oceni najbolj varno prevozno sredstvo. Zal v
Veracruzu ne obstaja internetna verzija povezav in urnikov zato vas mora vas gostitelj naučiti
kako vozijo avtobusi.

Denar
Valuta, ki jo uporabljajo je Mehiški peso. V Sloveniji nisem mogel dobiti te valute zato sem
denar za taksi in ostale nujne stvari razmenjal na letališču, sicer pa sem denar dvigoval na
bankomatih. Provizija za dvig iz Visa kartice stane 2,75€. S seboj sem imel dve kartici, če bi
slučajno eno izgubil. Vam pa priporočam, da pred odhodom obiščete svojo banko in
preverite ali vam bo vse delovalo tako kot ste si zamislili.
Prevoz
Izkoristil sem priložnost in iz Evrope letel v New York. Letalska karta v obe smeri na relaciji
Budimpešta New York me je stala 580€, kupil sem jo februarja od letalske družbe Turkish
airlines. Iz New Yorka sem letel v Mexico city z letalsko družbo Southwest airlines. Za
dvosmerno karto na relaciji Mexico city New York sem plačal 240€. Iz Mexico city a do
Veracruza pa sem potoval z avtobusom družbe ADO, ki je v Mehiki priljubljen in varen
prevoznik. Za enosmerno vožnjo sem odštel 30 €. Moja gostiteljica me je nato pobrala na
avtobusni postaji.

Komunikacija pred izmenjavo
Kontaktiral me je njihov LEO in za nas naredil WhatsApp skupino. Prav tako so nas dodali v
Facebook skupino, sam pa sem moral kontaktirati mojo gostiteljico. To sem naredil s
Facebook sporočilom
.
Sprejem s strani tujih študentov
Kot sem omenil prej, je moja gostiteljica prišla po mene na avtobusno postajo. Kontaktne
osebe so nas predstavile osebju na oddelkih in nam razložile nase zadolžitve. Do
predstavitve kliničnega primera na koncu meseca jih nisem več videl.
Nastanitev in prehrana
Živel sem v hisi ene izmed študentk medicine. Do mene se je celotna njena družina obnašala
korektno in z mano so delili tudi svoje kosilo. Za ostale obroke sem poskrbel sam z nakupi v
trgovini n uporabo njihove kuhinje. Velika težava je bila, da so v celi hisi imeli zgolj eno klimo.
Zal ni bila v moji sobi tako da prvih nekaj dni nisem spal skoraj nič, ker je Veracruz vroče
mesto z visoko relativno vlažnostjo.
Delo v bolnišnici oz. inštitutu
V bolnici sem bil popolnoma prepuščen lastni iniciativi. Dodeljen mi je bil oddelek za splošno
kirurgijo tako da sem zjutraj naredil obhod po oddelku in se s kakšnim pripravnikom, ki je
znal angleško pogovoril o pacientih. Nato sem sel gledat operacije. V bolnišnici so imeli 4

operacijske dvorane. Kot zanimivost naj dodam, da sem znotraj njih večkrat našel tudi
kakšno muho. Med operacijami mi je priložnostno kakšen zdravnik kaj razložil. Kljub temu
sem s pomočjo interneta poskušal pridobiti čim več znanja ob spremljanju operacij. Bilo je
tudi nekaj priložnosti za delo na oddelku kot so jemanje venske krvi, analiza regentskega
posnetka in podobno vendar je bilo to predvsem odvisno od dobre volje in časa pripravnikov
na oddelku.
Mentorstvo
Pravega mentorja nisem imel oziroma se ni najbolj zavedal svojih mentorskih dolžnosti. Je
pa bila to zanimiva izkušnja s katero sem pridobil samostojnost in začel dodatno cenit
mentorje v Sloveniji, ki so se z nami ukvarjali

Socialni program
Organiziran je bil zgolj en izlet, ki pa je zaradi slabih varnostnih razmer kot posledica stavke
zal odpadel. Sami smo si organizirali izlet na bližnji otok, ogledali smo si trdnjavo ob morju in
se ob večerih družili ob takosih.
Splošna ocena izmenjave
Nad izmenjavo sem bil rahlo razočaran, predvsem zaradi slabih pogojev za spanje in
nezainteresiranosti mentorja. Kljub temu vam Mehike kot možnosti za izmenjavo ne bi
odsvetoval, ker je sem bral ostala poročila iz te slikovite državee in mislim, da je bila moja
nesreča prej izjema kot pravilo.

Potrebnik
Sredstvo za zaščito pred komarji, linex, več brisač, ker sem se tuširal vsaj trikrat na dan,
dolge hlače oziroma formalno oblačilo (v disko ne moreš v kratkih hlačah).
Približna razdelitev stroškov

Letalske karte in avtobusni prevozi:. 950 evrov
Prehrana: 150€
Socialni program: 50 € v mojem primeru, ker je odpadel izlet. 

