
Izmenjavo v ZDA sem opravljal od 22. oktobra do 16. novembra 2012 v mestu Syracuse v zvezni 

državi New York. Syracuse je bila moja prva izbira, glede datumov so bili zelo prilagodljivi. Sicer so me 

Američani najprej dodelili v Pomono v Kalifornijo ampak potem spremenili kraj prakse na Vzhodno 

obalo. K sreči takrat še nisem kupil letalskih kart za drug konec države. Syracuse je mesto s približno 

140.000 prebivalci in je zaradi svoje lege najbolj zasneženo večje mesto v ZDA. V času mojega bivanja 

sicer ni bilo snega, ampak 

pravijo, da je skoraj vsako 

leto tak čas. Od New York 

Cityja je oddaljeno 5 ur z 

avtobusom. Lahko se tudi 

leti z letalom, če so kakšne 

akcije. V mestu je glavna 

Syracuse University, delal 

pa sem preko njene manjše 

sestre SUNY Upstate 

Medical University, ki je bila 

ustanovljena davnega leta 

1834. Delal sem v bolnišnici 

Upstate Medical Center ter 

v Upstate Golisano 

Children's Hospital. Dodeljen sem bil na oddelek za otroške nalezljive bolezni (PEDS ID). Na splošno je 

bilo težko najti oddelek, kjer bi me vzeli, saj se zgleda Američani bojijo, da tuji študentje ne znajo 

dovolj angleščine. Na koncu se je izkazalo, da sem govoril angleško bolje, kot marsikateri Američan. 

Ampak dobro, pediatrija je bila moja druga izbira. Američani so nasprotno od splošnega prepričanja 

zelo prijazni  in so vedno pripravljeni pomagati. 

Za izmenjavo boste potrebovali tuberkulinski test ter izmerjena protitelesa za ošpice in rdečke. 

Obvezno si to izmerite v Sloveniji, ker v ZDA je za plačati, pri nas pa zastonj. Zavarovanje za delo v 

bolnišnici, prijava ter certifikat iz bolnišničnih okužb skupaj stanejo $100, ki jih je potrebno nakazati 

univerzi. Nikakor ne zaprosite za vizo, ampak pojdite kot turisti (Visa Waiver Program). Študentka iz 

Nemčije je za vizo dala 200 

evrov, jaz pa 10, s tem da je 

ona morala iti dan po koncu 

prakse naravnost domov. 

Samo ne povedat na carini, da 

boste delali v bolnišnici, niti da 

se boste izobraževali na 

univerzi! Vi ste turist! Se 

opravičujem za klicaje ampak 

to je zelo pomembno.  

Delo v bolnišnici je potekalo 

ob 8. ure zjutraj do približno 5. 

ure zvečer, vmes sem imel pol 

ure časa za malico. Zjutraj so 

bile predstavitve primerov ali 



predavanja profesorjev ter specializantov, potem pa smo opravili vizito našega oddelka oz. naših 

pacientov. Ob sredah in četrtkih smo imeli ambulanto. V našem timu smo bili vodja oddelka, dva 

specializanta, farmakologinja ter jaz. Pri vsakem pacientu smo najprej naredili anamnezo ter telesni 

pregled ter se nato posvetovali o ukrepih. Če je bila kakšna stvar 

nejasna, smo šli po nadaljne informacije v knjige ali na splet. V 

bistvu je bilo tega iskanja najnovejše literature kar precej, saj 

Američani hočejo biti vedno v skladu z najnovejšimi smernicami in 

ukrepi. Enako zahtevajo tudi od študentov. Popoldan sem 

ponavadi odšel na predstavitev primerov iz radiologije ali na 

predavanja s področja mikrobiologije. Čeprav se je delo v 

bolnišnici zaključilo, pa to še ni bil konec dneva. Skoraj vsak dan 

sem v branje dobil članek ali smernice o aktualni temi in potem 

naredil povzetek čtiva. Naslednji dan sem snov predstavil ekipi. 

Praksa je bila solidna, želel bi si biti bolj vključen pri pregledih. Z 

jezikom ni bilo veliko težav, večje težavo mi je predstavljalo 

razumevanje zdravstvenih delavcev, ki govorijo angleško s čisto 

svojo značilnostjo (na primer Indijci in Kitajci). Prav tako sem 

potreboval nekaj časa, da sem lahko tekoče operiral z angleškim 

medicinskim izrazoslovje ter njihovimi kraticami, ki jih Američani 

naravnost obožujejo. Videl sem tudi dosti redkih bolezni, najbolj se mi je v spomin vtisnilo Ondinijino 

prekletstvo (google it). 

Specifika dela v ZDA je v tem, da je prebivalstvo zelo 

mešano, zato je treba velikokrat pomisliti na kakšno 

bolezen genetskega izvora, ki je značilna za določeno 

populacijo, na katero v drugih okoljih (na primer v 

Sloveniji) ne bi pomislili. Nekajkrat pa je moral biti 

pri komunikaciji s pacientom oz. z njegovo družino 

prisoten tudi prevajalec. 

V ZDA sem prišel 

v jesenskem času, 

kar je najboljši čas za obisk te regije. Ni premrzlo, narava je zaradi 

obarvanega listja prečudovita, prav tako ni preveč turistov. 

Kontanktna oseba me je prišla iskat na avtobusno postajo. V času 

študijskega obiska sem bival pri Tomu, tamkajšnjem študentu 

medicine. Imel sem svojo sobo. Stanoval sem v čudoviti soseski, 

res takšni kot iz filmov. Do bolnišnice sem imel pol ure peš, če je 

deževalo, me je prišel Tom iskat z avtom. Na poti do bolnišnice 

sem vsak dan šel čez kampus glavne univerze, ki je naravnost 

čudovit. Kot študent sem dobil ID badge, s katerim sem imel vstop 

v bolnišnico, fakulteto, knjižnico, fitnes, telovadnico, bazen ter 

savno. Na njo sem naložil denar, s katerim sem plačeval v 

bolnišnični menzi. Dobil sem $200 kot denar za en obrok na dan. 

Kosilo v menzi stane od $5-10, na splošno je hrana precej draga. 



Me je pa Tom nekajkrat odpeljal malo izven mesta v trgovske centre, kjer je hrana malo cenejša (kot 

'naš' Lidl), tam sva nabavila 'fasungo' in potem kuhala doma. 

Poleg mene je bila na izmenjavi še študentka iz Nemčije, ki je delala na kirurškem oddelku. Če koga 

mika kirurgija, naj ima v mislih, da se dela od 6ih zjutraj do 6ih zvečer, s tem da si bom bolj pasiven 

opazovalec. Glede na to, da so v ZDA naenkrat na IFMSA izmenjavi le eden ali dva študenta, je 

družabni program praktično neobstoječ. Imeli smo spoznavni večer ter halloween party. Dobili smo 

se še na večer predsedniških volitev. Vzhod Amerike je seveda liberalen, vsi so navijali za Obamo. 

Tudi drugače imajo medicinci malo časa za druženje, saj je njihov študij brutalen, bolj kot ne se cel 

čas (ampak res non-stop) učijo. Bodite srečni, da študirate v Sloveniji.  Izlet je bil en in sicer vikend 

izlet v New York, ampak sem bil tam že teden pred izmenjavo, tako da nisem šel. 

Če greste ne izmenjavo zaradi druženja s tujimi študenti, vam ZDA odsvetujem. V Ameriko se vam 

splača iti predvsem, če bi se radi veliko novega naučili. Sam niti nisem imel prevelike želje po 

druženju, saj sem po delu v bolnišnici bolj kot ne samo počival. Tako da če vas mika res bolj strokovna 

izmenjava in bi radi izkusili ameriški način življenja, potem je ZDA za vas prava izbira. V Ameriki se 

zaradi mešanice narodnosti in kultur resnično najde nekaj za vsakega. V Syracuse-u obvezno pojdite 

na ogled tekme študentske košarke ali ameriškega nogometa. Celo mesto od mladega do starega se 

obleče v oražno in gre navijat za 'Pomaranče'. 

Žan Ferant 

zan.ferant@gmail.com 

http://blog.travelpod.com/members/zanmaja 
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