
Klinična IFMSA izmenjava – Mehika (Xalapa) – avgust 2013 

Pekoča salsa, fižol in zapeljivi ritmi latino glasbe … Že res, da so to pojmi, ki se najpogosteje 

prikradejo v naše misli, ko nekdo omeni Mehiko, a le-ta ponuja veliko več. Tega sem se 

zavedala tudi sama, ko sem se sredi vročega julijskega meseca podala na nepozabno 

avanturo pod uradnim imenom klinična enomesečna IFMSA izmenjava v Mehiki. 

V Mehiko nisem potovala sama, ampak sem tja odšla skupaj s fantom, ki se je že od nekdaj 

navduševal nad ležernostjo Mehičanov in njihovo čudovito naravo. Najino potovanje sva 

začela na Jukatanskem polotoku, natančneje na majhnem otoku, 13 km severovzhodno od 

Cancuna, Isli Mujeres. Ime otoka v prevodu pomeni »Otok žensk«, saj so španski osvajalci na 

otoku naleteli na številne kipe in podobe majevskih svetnic. Nad otokom sva bila naravnost 

navdušena, saj mu je kljub velikemu turističnemu obisku še uspelo obdržati nekaj mehiške 

prvinskosti. Na otoku sva se zaljubila v kristalno modro karibsko morje, čudovite bele peščene 

plaže, kjer si vedno našel senco pod kako orjaško palmo, slastno mehiško hrano ter prijaznost 

in ležernost domačinov. Dodatna zanimivost so bili golf avtomobilčki, ki so glavna prevozna 

sredstva  na otoku. Svoje potovanje sva nadaljevala južno v Playi del Carmen, kjer sva plavala 

z delfini in se potapljala z orjaškimi želvami. V Tulumu sva obiskala arheološki kompleks 

majevskih ruševin, ki se nahajajo tik ob karibskem morju in so zato še toliko bolj očarljive. Kot 

prava ljubitelja majevske dediščine sva se podala tudi v slavno Chichen Itzo in posnela svojo 

sliko pred še bolj slavno piramido El Castillo de Kukulkan. Svoje 13-dnevno potovanje po 

vročem in vlažnem Jukatanskem polotoku sva sklenila v Meridi, od koder sva se s 

prvorazrednim avtobusom odpeljala proti notranjosti države, v Veracruz.  

     

Isla Mujeres                                                                           Majevske ruševine - Tulum in Chichen Itza 

14-urno potovanje do Veracruza je minilo kot bi trenil, ker je avtobusni promet v Mehiki dobro 

razvit in udoben ter poleg letalskega predstavlja edini način potovanja na dolge razdalje. Iz 

Veracruza sva se odpravila v Xalapo ([halapo]), glavno mesto zvezne države Veracruz, kjer 

sem opravljala svojo enomesečno klinično prakso. Če se vam zdi ime mesta od nekod znano, 

je to verjetno zaradi jalapenjo paprik. Tako je, te paprike so dobile ime po dotičnem mestu. 

Xalapa leži na vzhodnem pobočju gorovja Sierra Madre Oriental (povprečna nadmorska višina 

mesta je 1400 m) in je po številu prebivalcev velikosti Ljubljane. Zaradi svoje višje lege sredi 

tropskih gozdov je zelo botanično raznolika in jo zato imenujejo tudi »mesto rož«. Sama bi ji 

nadela drugačen vzdevek, in sicer »mehiški San Francisco«, saj je polna strmih vzponov in 

naglih spustov. Prav tako bi se s San Franciscom lahko kosala po gostoti avtomobilskega 

prometa, saj je le-ta v Xalapi obupen. Ceste so namreč polne živčnih voznikov, ki delajo 

zastoje, ljudem pa sta hoja in uporaba kolesa popolnoma nezanimivi. Na avtobusni postaji sta 

naju pobrala Claudia in Julio, mehiška študentka medicine in novopečeni zdravnik ter naju 

odpeljala do najinega stanovanja. V Xalapi tuje študente gostijo družine domačih študentov, 

tako da sva bila skupaj s študentko iz Ljubljane (kako je svet majhen!) nameščena v stanovanje 



LEO-ta (Local Exchange Officer) Erica. Stanovanje je bilo enostavno urejeno in ne preveč 

čisto, a nas Slovence to na začetku še ni preveč motilo, saj smo med seboj splanirali veliko 

čistilno akcijo. Naslednji dan smo se tuji študenti spoznali med seboj, mehiški medicinci pa so 

nam predstavili tudi bolnišnico in oddelke, na katerih smo opravljali prakso. V mesecu avgustu 

nas je v Xalapi klinično prakso opravljalo 9 tujih študentov (2 Slovenki, 3 Srbi, 2 Nemki in 2 

Italijanki) in z medsebojnim druženjem smo hitro spletli prijateljske vezi. Mehiški študentje 

medicine so bili do nas zelo pozorni, prijazni in pripravljeni pomagati, njihove družine pa zelo 

gostoljubne, tako da mehiška fraza »Mi casa es su casa« še kako drži. Da je prijaznost in 

pripravljenost pomagati res vrlina mehiških študentov, smo spoznali že zelo hitro, ko smo v 

slovenskem stanovanju dobili invazijo ščurkov. Z besedo invazija ne pretiravam, saj so bili tako 

razmnoženi, da jih z raznimi močnimi insekticidi ni bilo mogoče iztrebiti. Eric nas je zato hitro 

razporedil po drugih stanovanjih, ki so bila bolj kot ne »cockroach free«.  

Zdaj pa nekaj besed o glavnem delu izmenjave – klinični praksi. Svojo klinično prakso sem 

opravljala na Oddelku za urgentno medicino. Oddelek je štel 17 postelj + 2 postelji v Kritični 

oskrbi, skoraj vedno pa je bil oddelek tako natrpan, da so postavljali postelje z bolniki tudi na 

hodnik. Na mojem oddelku nihče od zdravnikov ni govoril angleško, tako da je znanje 

španskega jezika v Mehiki ne le priporočljivo, ampak celo nujno, če želiš od prakse odnesti kaj 

več kot le igranje statista. Ker so na oddelku večinoma ležali internistični in kirurški bolniki, ki 

so čakali na premestitev na druge oddelke, sem bila lahko priča raznoliki patologiji, tudi tropski 

medicini (Chagasova bolezen, dengue vročica ipd.). Moj običajen delovni dan se je začel ob 

8:00, ko smo začeli z jutranjem poročanjem in vizito ob bolnikovih posteljah. Specialist 

urgentne medicine in internist sta v komentiranje laboratorijskih izvidov in drugih diagnostičnih 

preiskav, oblikovanje diferencialne diagnoze ter načrt zdravljenja vedno vključevala zdravnike 

pripravnike in nas, tuje študente, kar mi je bilo še posebej všeč. Tudi sicer je v Mehiki odnos 

starejših zdravnikov do mlajših kolegov zelo spoštljiv in mentorski, česar pri nas velikokrat žal 

ne opaziš oz. izkusiš. Po viziti smo zdravniki pripravniki in študenti začeli s praktičnim delom, 

ki ga nikoli ni manjkalo: od jemanja krvnih vzorcev, kateterizacije mehurja, snemanja in 

interpretacije EKG-jev, merjenja krvnega tlaka, vstavitev nazogastričnih sond do raznih 

ambulantnih kirurških posegov (šivanje ran ipd.). Po malici v bolnišnični menzi, od koder je že 

od daleč dišalo po fižolu, smo se študentje vrnili na matične oddelke ali pa bolnike spremljali 

na druge oddelke. Velikokrat so zdravniki prisluhnili tudi našim lastnim željam in nas rade volje 

sprejeli v svoje operacijske dvorane (za asistiranje), porodnišnico ali ambulante. Z delom smo 

po navadi zaključili ob 14:00. S klinično prakso v Xalapi sem zelo zadovoljna in jo priporočam 

vsem študentom s potovalno žilico. 

Večere smo izkoristili za medsebojna druženja, vikende pa za krajše izlete. Med tednom smo 

pripravljali internacionalne večere, kjer smo predstavljali svoje tipične jedi, ter obiskovali lokale 

in koncerte (kjer je bilo, kot se za prave gostitelje spodobi, vedno poskrbljeno za degustacijo 

domače tekile). Med vikendom so nam mehiški študenti razkazali bližnje turistične 

znamenitosti (slapovi del Descabezadero, slapovi Texolo, arheološko središče El Tajin, rafting 

v Jalcomulcu, ogled mest Veracruz, Xico in Coatepec) in poskrbeli, da nam nikoli ni bilo 

dolgčas. Kljub muhastemu vremenu (avgust spada med deževno dobo) smo v Xalapi 

neizmerno uživali. Po končani praksi v bolnišnici je sledilo slovo, med seboj smo si razdelili 

kontakte ter si obljubili, da ostanemo v stikih in se še obiščemo. 



     

Internacionalna mehiška večerja                                           Tuji in mehiški študenti na Oddelku za urgentno medicino 

S fantom sva za konec odpotovala še na pacifiško obalo Mehike, v mesto Huatulco in Puerto 

Escondido, kjer sva pred odhodom domov uživala ob valovitem morju, skoraj praznih peščenih 

plažah, obdanih z džunglo in smešno poceni morski hrani. Letalski let sva imela iz Mexico City-

ja, kjer so nama ogled znamenitega glavnega trga (Zocalo) malce pokvarili protesti mehiških 

učiteljev. 

Če na koncu strnem vse vtise iz Mehike, je bila odločitev o enomesečni klinični praksi v tej 

barviti državi ena najboljših odločitev v mojem življenju. Kljub temu, da so me pred odhodom 

svarili o visoki stopnji nasilja, sem se pri potovanju čez jug države počutila varno in v vsaki hiši 

zelo dobrodošlo. Baje je na severu drugačna zgodba, zato previdnost ni odveč. Na začetku se 

je bilo težko navaditi na oborožene policiste na vsakem koraku (tudi v bolnišnici!), a prav oni 

so v mestih delali red in mir, zato si se jih sčasoma navadil. Prav tako morajo biti turisti previdni 

pri izbiri hrane in pijače, saj prihaja do veliko zastrupitev. Sama te neprijetne izkušnje na srečo 

nisem imela, kljub temu da so pod moj zob romali razni takosi, buritosi in drugi slavni mehiški 

zvitki z ulice. Res je, Mehika s svojimi raznolikimi in čudovitimi naravnimi lepotami ter 

gostoljubnostjo in odprtostjo domačinov (takoj, ko izvejo, da nisi iz ZDA, seveda) ne pusti 

ravnodušnega še tako izkušenega popotnika. 

 

Za vsa nadaljnja vprašanja v zvezi z IFMSA mednarodno poletno izmenjavo sem vam na voljo 

na elektronskem naslovu: slomsek.janja@gmail.com 

 


