
 
Izmenjavo v ZDA sem opravljal od 28. aprila do 24. maja 2014 v mestu Chicago v zvezni državi Illinois. 
Chicago je bila sicer moja prva izbira, vendar so mi najprej odgovorili, da naj se ne prijavljam, ker 
izmenjava v Chicagu ni možna. 
 
Chicago je mesto z več kot 2 700 000 
prebivalci in je zaradi svoje lege eno 
izmed najbolj zaželenih mest  v ZDA. V 
času mojega bivanja so bile temperature 
med 10 in 28 stopinj Celzija, kljub temu 
da so letos imeli najhladnejšo zimo v več 
kot 50 letih in so se temperature spustile 
tudi pod -40 stopinj Celzija. V mestu je 
glavna univerza University of Chicago, 
kjer sem tudi delal prakso. Delal sem v 
bolnišnici University of Illinois Hospital 
and Health Sciences System. Dodeljen 
sem bil na oddelek za reproduktivno 
endokrinologijo. Američani so nasprotno 
od splošnega prepričanja zelo prijazni in 
so vedno pripravljeni pomagati.  

Za izmenjavo boste potrebovali kvantiferon gama (lahko 
tudi naredite tuberkulinski test z dvakratnim 
odčitavanjem + slikanje pljuč + potrdilo o cepljenju) ter 
izmerjena protitelesa za ošpice, rdečke, mumps in 
hepatitis. Obvezno si morate te preiskave pravočasno 
urediti v Sloveniji, katerih cena je v veliki meri odvisna od 
vaših sposobnosti dogovarjanja. Zavarovanje za delo v 
bolnišnici (malpractice insurance) stane $300. Sam sem 
zaprosil za B1/B2 vizo za katero sem odštel 160 $. 
Uradno je viza pogoj za študij oziroma delo v ZDA.  
 
Organizacija te IFMSA izmenjave je bila zelo dolgotrajna 
saj bi se na izmenjavo moral odpraviti že Novembra 
2013. Kljub pravočasni prijavi (več kot 7 mesecev prej) so 
mi tik pred začetkom novembra sporočili, da nimajo 
prostega mesta zame. Nato so mi ponudili na izbiro 
marec, katerega sem izbral, vendar so mi v tem terminu 
ponudili zgolj kirurške prakse, zato sem uspešno 
prestavil izmenjavi na maj. V maju so mi ponudili eno 

izmed mojih treh želja in kljub temu, da sem že isti dan po prejemu e-maila odgovoril, so rekli, da žal 
nimajo na tem področju možne izmenjave in da je šlo za napako. Ker sem si resnično želel študijske 
izmenjave v Chicagu in videti Združene države, sem z veseljem izbral eno izmed ponujenih področij, ki 
me je dejansko tudi zanimalo in izkazalo se je, da sem sprejel odlično odločitev. 
Pri organizaciji prakse se Američani ne držijo rokov, kot je na primer rok za exception card, kar 
bistveno uteži nakup letalske vozovnice, saj jo morate kupiti šele tik pred odhodom (en mesec prej). 
Letalske karte nikakor ne kupite pred prejetjem uradne potrditve, četudi vam mesto obljubijo v mailu 
(Meni so na primer vmes že potrdili eno drugo mesto in kasneje odpovedali). 
 



Ko sem prispel v Chicago me LEO ni počakala na letališču, 
ampak mi je podrobno opisala način nakupa karte za vlak in 
mi naročil naj pridem na določeno (Racine) železniško 
postajo. Tu je šlo res za podroben opis, tako da sem mesto 
srečanja res našel z lahkoto. Navodila od železniške postaje 
naprej so bila sicer zelo specifična, vendar so me usmerjala 
skozi prehod, kjer je bil prehod prepovedan in namenjen 
zgolj zaposlenim. Ker nisem vedel kaj narediti, sem se obrnil 
na starega afroameričana, ki mi je na srečo razložil, da lahko 
preskočim te zapore. Nekaj težav sem imel zgolj s potovalno 
prtljago, vendar sem kmalu po uspešno premagani oviri prišel do avta, kjer me je čakala tamkajšnja 
LEO. Ta me je odpeljala do študenta pri katerem sem stanoval. 
 
Cimer je bil res super. Omogočil mi je od printanja, 
gledanja HBOja, večkrat sva šla po nakupih, 
povabil me je tudi na njihove zaključne zabave, 
skupaj smo šli na števila kosila, povabil me je tudi 
na njihov vikend in mi svojo gostoljubnostjo 
resnično omogočil prijetno ter nepozabno 
izkušnjo. 
 
Prvi dan v bolnišnici sem se sestal z LEOtom, ki je 
zamujala. Nato sva skupaj odšla do koordinatorke 
izmenjav za UIC Hospital in tu sem bil priča eno 
uro dolgemu sporu med LEOtom in koordinatorko 
izmenjav. Težava je nastopila, ker ji LEO ni 
posredovala moje dokumentacije ter ker se izbrani mentor ni nikoli strinjal, da bi imel tujega 
študenta.  
 
Na srečo sem čez 4 ure izvedel, da se mentor strinja z mojo 
prisotnostjo in šele sedaj mi je v resnici bila omogočena 
izmenjava. Z mentorjem vsa zelo uspešno sodelovala in razvilo 
se je tesno prijateljstvo. Tudi z ostalimi člani tima sem se 
odlično razumel. Z veseljem so odgovorila na moja vprašanja, 
mi posodili knjige, pošiljali članke, z mano diskutirali paciente 
in me vabili na svoja predavanja. Mentor mi je na koncu 
prakse z veseljem tudi izpolnil Logbook in napisal lepo 
priporočilo. 
 
Nekaj dni pred odhodom iz Chicaga sem kontaktiral našega LEOta z vprašanjem, če moram prejeti še 
kake druge dokumente. Ta mi je prijazno razložila, da bi mi morala LEO v ZDA dati na koncu prakse 
IFMSA certifikat, zato sem ji takoj pisal. Zelo hitro sem prejel njen odgovor, ki je razlagal, da je NEO 
prepozno poslal IFMSA certifikat in zato ga zato verjetno ne bom mogel dvigniti do svojega odhoda.  
 
Ker po 14ih dneh, ko sem že bil doma, še zmeraj nisem prejel certifikata, sem ponovno pisal LEOtu v 
ZDA. Takrat sem ugotovil, da njihova LEO sploh ni več skušala pridobiti mojega certifikata. Ker sem 
vztrajal, da želim prejeti certifikat, mi je ponudila IFMSA certifikat, ki bi ga podpisala neka tajnica. S 
tem se nisem strinjal, saj sem v to prakso vložil preveč truda. Prosil sem jo, če bi lahko kontaktirala 
mojega mentorja in se dogovorila z njim. Ona se s tem ni strinjala in je vztrajala, da sam pošljem 
mentorju e-mail. Mentor je na moj e-mail hitro odgovoril in se strinjal, da se sestane z njo, vendar je 
prosil, da se glede termina uskladi z njegovo koordinatorko. Kopijo tako mojega kot njegovega e-
maila je LEO sicer prejela, vendar nanj ni odgovorila. Čez nekaj dni sem jo kontaktiral in sedaj je rekla, 



da je čakala, da se bom jaz uskladil z mentorjevo koordinatorjo, kdaj bi lahko ona prinesla moj IFMSA 
podpisat. Ponovno je vztrajala, da se jaz dogovorim kljub temu, da se meni to ni zdelo smiselno, kar 
sem ji tudi jasno povedal. Koordinatorka je predlagala datum in čas sestanka, vendar LEO ni imela 
časa. Sedaj sem se sam obrnil na svojega prijatelja Matt-a, ki je z veseljem nesel podpisat moj IFMSA 
certifikat. Sedaj več kot 28 dni po končani izmenjavi še zmeraj nimam IFMSA certifikata, vendar 
upam, da ga sedaj resnično kmalu dobil.  
 
Delo v bolnišnici je potekalo ob 7.30 ure zjutraj do približno 5. ure zvečer, vmes sem imel pol ure časa 
za malico. Zjutraj so bile predstavitve primerov ali predavanja profesorjev in specializantov ter 
diskusije člankov, potem smo opravili vizito našega oddelka. V bistvu je bilo iskanja najnovejše 
literature kar precej, saj Američani hočejo biti vedno v skladu z najnovejšimi smernicami in ukrepi. 
Enako zahtevajo tudi od študentov. Pogosto sem se udeležil tudi diagnostične obravnave, ki je 
potekala večinoma na radiološkem oddelku. Popoldan sem včasih odšel tudi na predavanja 
namenjena specializantom. 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 sem naslednji dan naredil 
povzetek prebranega. Praksa je bila solidna, želel bi si biti bolj vključen pri pregledih in diagnostiki pa 
tudi pri jemanju anamnez ter več diskusije zanimivih pacientov z glavnim mentorjem. Z jezikom ni 
bilo veliko težav. Nekaj časa sem sicer res potreboval, da sem lahko tekoče operiral z angleškim 
medicinskim izrazoslovje ter njihovimi kraticami, ki jih Američani naravnost obožujejo.  
 
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. Mentor je tekoče govoril več 
jezikov (španščino in francoščino) in želel bi si, da bi mi v primeru, 
ko pacient ne govori angleško omogočil kakšno učinkovitejšo 
porabo časa kot poizkušanje razvozlati bistva pri danem pacientu. 
Kar hitro boste tudi opazili, da je zelo veliko podpisovanja soglasij, 
pravnih zadev, razlaganja možnih stranskih učinkov, zapletov itd… 
 
V ZDA sem prišel v spomladanskem času, kar je najboljši čas za 
obisk te regije. Ni premrzlo in že lahko uživate v odbojki ob jezeru 
ali pa greste zgolj na kakšen izlet v prelepo predmestje, katero vas 
bo v trenutku očaralo z lepo urejenimi soseskami in gostoljubnimi 
Američani.  
 
V času študijskega obiska sem bival pri Matt-u, 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, sem šel z avtobusom, pogosto mi je prevoz 
ponudil tudi Matt. Dobil sem $100 kot denar za en obrok na dan. 
Kosilo v menzi stane od $5-10 in tudi na splošno je hrana precej 
draga. Matt me je nekajkrat odpeljal v trgovske centre, kjer je 
hrana malo cenejša. 
 
Poleg mene so bili na izmenjavi še elective študenti, kateri so mi 
povedali, da moraš pri kirurgiji biti prisoten že med 5 oziroma 6 
uro zjutraj pa vse tja do 6ih ali pa celo 7ih zvečer in sicer kot 
pasiven opazovalec. V Ameriko se vam splača iti predvsem, če se 
želite 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.  
 
Uroš Flerin 

uros.flerin@gmail.com 
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