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1. Čas in kraj poteka izmenjave 

Moja izmenjava je potekala v Guadalajari na oddeku Unidad de investigación 

cardiovascular, ki je del Universidad de Guadalajara in to v času od 15. avgusta do 9. 

septembra 2011. 

 

2. Guadalajara 

Guadalajara je mesto v osrednjem delu Mehike (bolj natančno v zahodno-pacifiškem delu 

Mehike) in je tudi glavno mesto zvezvne države Jalisco. Ime Guadalajara pa v prevodu 

pomeni dolina kamenja. Guadalajara ima več kot 1,5 milijona prebivalcev in je tako 

druga največja občina po številu prebivalcev. Tu je veliko mešanega prebivalstva, največ 

med njimi je mesticev (55%), nato pa potomcev kavkazijcev (predvsem špancev, 

Italijanov in Francozov), američanov in 4% azijcev. 

 Jalisco pa je ena izmed najbolj varnih zveznih držav.  

To leto je Guadalajara tudi gostiteljica Panameriških iger, zato je bilo v času moje 

izmenjave v mestu videti še vedno veliko dela na cesti, popravljanje cest,…  

Mestna ekonomija temelji predvsem na industriji (informacijska tehnologija, čevljarska 

industrija, tekstilna in prehrambena industrija). 

Mesto je res veliko in kot javni promet se uporabljajo predvsem avtobusi ( »camiones«), 

metro in seveda taksiji.  

Tudi zgodovina mesta je bogata, v njej najdemo več kulturnih spomenikov, centralnih 

parkov, katedralo, gledališče….. 

 

3. Izmenjava 

S prakso oziroma izmenjavo na raziskovalnem oddelku sem začela v ponedeljek 

15.avgusta, kamor me je pripeljal Julio Cesar Calderon, študent pri katerem sem 

stanovala. Na oddelku so me zelo lepo sprejeli, mi pokazali oddelek (laboratorij), 

predstavili vse zaposlene oziroma vse, ki tam delajo. Med temi zdravniki je zelo veliko 

podiplomskih študentov na doktorskem študiju in eden izmed njih je bil tudi moj mentor 

dr. Adolfo Daniel Rodriguez Carrizalez, ki dela doktorat iz farmakologije. 

Z njim sem prisostvovala pri njegovi raziskavi Oralna administracija koencima Q10 pri 

diabetičnih pacientih z neproliferativno retinopatijo. 

Namen raziskave je določiti učinek koencima Q10 in kombinirane antioksidativne 

terapije na razvoj oziroma zaviranje diabetične retinopatije. Pacienti prejemajo terapijo 6 

mesecev in pri tem jih zdravnik vsak mesec kontrolira, pregleda in jim svetuje. V tem 

času pa morajo pacienti mesečno dati kri na pregled v laboratorij in pred začetkom 
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terapije, po 3 mesecih in po 6 mesecih terapije opraviti florangiografijo za oceno/analizo 

napredovanja bolezni. 

Moja praksa se je ponavadi pričela ob 9 uri in trajala nemalokrat tudi do poznih 

popoldanskih ali večernih ur (tudi do 20. Ure). Delo je bilo zelo pestro: od pregledovanja 

in svetovanja ter razlaganja pacientom, do laboratorijskega dela (ekstrahiranje DNK, 

procesiranje vzorcev krvi za določanje markerjev oksidativnega stresa..) ter vnašanje in 

urejanje podatkov za raziskavo. Poleg tega sem dvakrat sodelovala tudi pri raziskavi na 

podganah z diabetes mellitusom, katere smo secirali z namenom ugotavljanja vnetnih 

parametrov in celic v povezavi z diabetesom in debelostjo. Enkrat sem bila tudi na 

oddelku za nevrofiziologijo in sodelovala pri pripravi gojišča za Giardio lamblio, za 

raziskavo antiparazitnega delovanja kurkumine (indijsko zelišče) na Giardio lamblio. 

Poleg vse prakse pa sem s svojim mentorjem hodila še na predavanja za podiplomske 

študente, študente na doktoratu iz farmakologije. 

Osebje oziroma zdravniki na oddelku  Unidad de invsetigación cardiovascular so zelo 

prijazni, prijetni, zelo radi pomagajo, razložijo kar ne veš, so zabavni, tako da sem z njimi 

vzpostavila zelo prijeten in sproščen odnos. 

Skupaj smo hodili tudi na kosilo, en vikend šli k enemu na njegovo kmetijo (ranč), peljali 

so me v Chapalo (južni del Guadalajare, kjer je eno ogromno jezero, ki v dolžino meri 

okrog 100km). 

Sicer pa kontakta z IFMSA-jevci niti nisem imela, saj na tem oddelku ni dodpiplomskih 

študentov, poleg tega pa sem bila tu v času, ko so že začeli s predavanji in praktičnjimi 

vajami, kar pri njih pomeni, da imajo dneve skoraj popolnoma zasedene. 

Družila sem se torej predvsem z mojimi mentorji in ostalimi zdravniki na oddelku, ter s 

Juliem (pri katerem sem živela). 

 

Moja izmenjava je bila ena izmed najboljših praks v vseh mojih 5ih letih študija, saj sem 

spoznala raziskovalno delo (v Sloveniji oddelki, ki bi se ukvarjali samo z raziskavami 

sploh ne obstajajo!), pridobila novo znanje, spoznala nove ljudi in s tem pridobila nekaj 

zelo dobrih prijateljev, na katere vem, da se lahko vedno obrnem. 

To so izkušnje in občutki, ki ostanejo za vse življenje. 

 

 

 

Za več informacij, me lahko kontaktirate preko emaila: petra.jeras@gmail.com 
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Slika 2: Tudi laboratorijsko delo, je del 

vsakega raziskovalca 

Slika 1: Unidad de investigación cardivascular, 

Universidad de Guadalajara 

Slika 3: Izlet v Chapalo  
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