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    “Nosotros los Mexicanos,  somos personas felices.” je odgovor onkološke pacientke z zadnjim 

stadijem raka na moje vprašanje, kako uspe v ambulanto vsakič vstopiti z nasmehom na obrazu in 

sevajočo pozitivno energijo. In res, sproščenost, brezskrbnost, preprostost  Mehičanov je eden 

izmed prvih vtisov, ki jih država pusti na tebi. Skoraj tako močan kot njihovo zamujanje in začimbe, 

ampak to je že druga zgodba. ;) 

 

 

 

    Ničkolikokrat so mi postavili vprašanje, zakaj sem se odločila ravno za Mehiko..še danes je moj 

odgovor enak, ne vem. Ko sem že dvajsetič prebirala seznam izmenjav, ki so bile na voljo, mi je to ime 

enostavno vedno bolj izstopalo..nekaj v podzavesti me je vleklo in, ko sem začela malo raziskovati o 

državi, je odločitev padla brez oklevanja. In zakaj sem izbrala Zacatecas? Podatek, ki je najbolj 

izstopal, je trdil, da je mesto med najvarnejšimi v Mehiki. Obhodi policije in vojske po ulicah so nekaj 

vsakdanjega. Ima tudi zelo ugodno klimo (poleti nekje med 18-25°C), je pa res, da prvi teden z vsako 

stopnico močno občutiš vpliv nadmorske višine (2440m). Mesto, katerega jedro je zavarovano kot 

UNESCO dediščina, sodi med stara kolonialna mesta, na kar te z vsakim korakom po glavni ulici 

(Hidalgo) tudi opominja. Značilno podobo mu dajejo visoke zgradbe iz rožnatega kamenja, cerkve, 

dvorci, če pogled dvigneš, pa vidiš okoliške hribe, nekdanje rudnike in v pobočja tesno grajene 

majhne pisane hiše. 



 

 

    Načrtovanja potovanja in same izmenjave sem se začela resneje lotevati nekje 3 mesece pred 

odhodom.  Moja kontaktna oseba (Eder) mi je bila pri tem v veliko pomoč. Ažurno je odgovarjal na 

vsa  vprašanja in mi pomagal z mnogimi nasveti. Enako je bilo tudi z odgovori s strani leo-ta (Sinuhe). 

Posebnih cepljenj država in bolnišnica ne zahtevata, priporočajo pa se hepA, hepB in tifus. Slovenci za 

obisk pod 3 mesece ne potrebujemo  vize. 

Glede načrtovanja potovanja po državi nisem preveč komplicirala. Vnaprej sem si poiskala le kraje, ki 

sem jih želela obiskati in urnike avtobusnih linij. Avtobusni promet je v Mehiki res izredno dobro 

urejen, udoben in ugoden. Prenočišč vnaprej nisem rezervirala, ker nisem vedela kateri kraji in za 

kako dolgo me bodo prevzeli, so pa hostli številni, dobro urejeni in primerni za študentski žep.  Za 

potovanje sem si vzela 3 tedne in žal mi je, da nisem še kakšnega več, saj Mehika ponuja ogromno in 

te s svojo raznolikostjo ter razgibanostjo enostavno posrka vase. 



 

    Ob prihodu v Zacatecas me je na avtobusni postaji pričakala Andrea, ki sicer ni bila moja kontaktna 

oseba, ampak je svojo nalogo opravila več kot odlično. Kljub pozni uri mi je naklonila iskren nasmešek 

in vso pot do hotela sva se pogovarjali. Podala mi je nekaj osnovnih informacij (soba, kuhinja, 

internet) in me predstavila ostalim študentom na izmenjavi.  Naslednje jutro sem se dobila s Susi, 

mojo drugo kontaktno osebo, ki me je peljala na zajtrk in ogled mesta. V moj paket dobrodošlice je 

sodilo tudi praznovanje rojstnega dne; čez dan pri Susi in njeni družini, zvečer pa v enem izmed 

tamkajšnjih klubov. Zares so poskrbeli, da sem minimalno pogrešala dom in prijatelje. 

 



    Študentje smo bili nastanjeni v hotelu v čistem centru mesta, po dva ali trije skupaj. Sam ambient 

ni bil kaj prida, saj ga je povozil čas, je pa bilo poskrbljeno za vsakdanje čiščenje sob in tedensko 

menjavanje posteljnine ter brisač. Vsaka soba je imela svojo kopalnico, na voljo pa nam je bila tudi 

skupna kuhinja s hladilnikom in štedilnikom.  

Zajtrk in kosilo smo imeli v bolnišnici, ampak smo veliko kuhali sami, saj je bilo tudi tam težko najti 

nezačinjeno hrano. Mehiška kuhinja je izredno pestra in bogata, zaznamujejo pa jo predvsem 

značilne začimbe in običajno pekoč priokus. Sčasoma sem se navadila na njeno drugačnost, kljub 

temu pa sem z vsakim dnem bolj pogrešala predvsem naše mlečne izdelke, jedi na žlico, pražen 

krompir, kis in bučno olje na solati, čokolado, ... 

 

 

 

    Komunikacija z domačini v turističnih predelih je enostavna, saj večina obvlada osnove angleščine. 

Povsem druga zgodba pa je v notranjosti države in mestih, ki niso turistično razvita. Tukaj je 

angleščina nekaj čisto tujega in potrebnega je veliko truda, če se želiš za kaj dogovoriti in ne govoriš 

španskega jezika.  Brez strahu, s slovarjem, včasih tudi kretnjami in risanjem, se da rešiti vsako 

zagato. 

Podobno je tudi pri komuniciranju v bolnišnici. Pacienti, ki bi govorili angleško so izredno redki, to 

velja tudi za zdravnike in pripravnike. Priporočam, da se v španskem jeziku naučite vsaj osnove 

komunikacije, jemanja anamneze in kliničnega pregleda.  



    Delala sem v bolnišnici Hospital General de Zacatecas, na oddelku za onkologijo. Dan se je pričel ob 

osmih z delom v ambulanti moje mentorice Marsele Ramirez Rodriguez, nekje ob dvanajstih pa sva šli 

še na oddelek in obiskali vse hospitalizirane bolnike. Prvi teden sem njeno delo zgolj opazovala, z 

drugim tednom pa me je že začela vključevati v postopke. Tretji in četrti teden sem tako že opravljala 

večino pregledov skupaj s pripravnikom, ona pa je urejala administrativne zadeve pacientov.  

Mentorica se je vsakodnevno trudila, da mi je sproti predstavila zgodovino in teorijo bolezni vsakega 

pacienta. Tako sva teoretično predelali najpogostejša rakava obolenja (dojka, jajčnik, testis, 

požiralnik, pljuča, črevo), njihove klasifikacije, algoritme diagnostike in postopke zdravljenja. Veliko 

sem odnesla tudi od teorije zdravil, s katerimi sva imeli opravka (kemoterapevtiki, kortikosteroidi, ...). 

Naučila sem se pregledati brazgotine in zdravo stran telesa po odstranitvi dojke in testisa, pregledati 

kritične točke širitve mnogih rakov (dojka, pljuča, testis, prostata, črevo, ...), opravljali sva 

ginekološke preglede pri pacientkah z rakom materničnega vratu in jajčnikov ter rektalne preglede pri 

pacientih z rakom danke in debelega črevesa. Pridobila sem tudi ogromno prakse pri analiziranju 

rentgenskih posnetkov, CT posnetkov, posnetkov magnetne resonance in scintigrafij skeleta.  

Ker sva imeli veliko opravka z rakom dojke, sem lahko en dan pomagala tudi v mamografski 

ambulanti, kjer so me naučili vse od same teorije delovanja  in upravljanja z mamografom do 

razvijanja in kontrastiranja posnetkov.  

Enkrat tedensko sem se udeležila predavanja  v avditoriju bolnišnice namenjenega pripravnikom, kjer 

so nam predstavili različne uporabne teme (analgetiki, nujna stanja, postopki ob infuzijah, študije 

primerov pacientov, ...) imela pa sem tudi priložnost prisostvovati na videokonferenci s tematiko 

ishemije zgornje mezenterične arterije.  

Mislim, da sem od dela v bolnišnici veliko odnesla, saj se je mentorica resnično potrudila, da je bilo 

razgibano in teoretično podkovano. Pridobila sem veliko novih znanj, predvsem praktičnih, ogromno 

pa sem odnesla tudi od utrjevanja znanja španskega jezika. Dejstvo je, da moraš pokazati interes, 

veliko spraševati, se samodejno vključevati in se sam potruditi premostiti jezikovno bariero, sploh, če 

želiš govoriti tudi s pacienti. 

 

 



    Za socialni program je bilo dobro poskrbljeno, saj so se lokalni študentje trudili, da je bil vsaj eden 

od njih z nami skoraj vsak dan. Med tednom smo se večinoma družili med sprehodom po mestu, na 

večerji, obiskih raznih muzejev, parkov, naravnih znamenitosti, ... Čez vikende smo imeli organizirane 

izlete v sosednje kraje (Sombrerete, Sierra de Organos, Aguascalientes, Xilitla,...), pripravili pa so nam 

tudi večer z (inter)nacionalnimi jedmi in običaji. Celotna ekipa se je res trudila, da smo se počutili 

dobrodošlo in kar se da domače. Dolgčas nam zagotovo ni bilo:) 

 

 

 

    S celotnim potekom izmenjave sem izredno zadovoljna. Ne morem izpostaviti ene zadeve, ki bi me 

zares motila, zagotovo pa je preveč stvari, ki so me navdušile. Mesec, ki sem ga preživela v 

Zacatecasu mi je dal ogromno, tako na področju novih medicinskih znanj kot tudi z vidika jezikovnega 

in kulturnega bogatenja. Mehika je definitivno država, v katero se bom še z veseljem vrnila. Zaradi 

narave same in predvsem zaradi  dobrodušnosti, poštenosti, tradicionalnosti in družinske 

naravnanosti Mehičanov. 

 

    Za vsa dodatna vprašanja sem na voljo na: knez.jasna@gmail.com 


