
Klinična izmenjava IFMSA – Mehika (Durango) – september, oktober 2014 

Ko sem druţini in prijateljem sporočila novico, da se na izmenjavo odpravljam v Mehiko, me 

je marsikdo dvomljivo pogledal in me opozoril na tamkajšnjo visoko stopnjo kriminala. Tudi 

sama sem bila na začetku nekoliko zaskrbljena zaradi tega dejstva,  a me je moja dolgoletna 

ţelja po spoznanju te drţave na srečo gnala naprej. 

Po ureditvi vse potrebne dokumentacije sem nestrpno čakala na odgovor s strani Mehičanov. 

Nobena izmed mojih treh ţelja (Merida, Zacatecas, Veracruz)  glede mesta opravljanja prakse 

ni bila uresničena. Dodelili so mi mesto Victoria de Durango, glavno mesto zvezne drţave 

Durango, ki se nahaja v severozahodnem predelu drţave in slovi kot predel Mehike z 

največjim številom škorpijonov. Ime je dobilo po prvem mehiškem predsedniku z imenom 

Guadalupe Victoria. Je četrta največja mehiška zvezdna drţava, ki leţi na nadmorski višini 

2000 m in ima prijetno, suho klimo; poleti temperature segajo do 35 °C, pozimi pa se gibljejo 

okoli 10 °C in le redko padejo pod ničlo. V času moje izmenjave so temperature znašale med 

20 in 28°C. Poleg škorpijonov Durango slovi tudi kot deţela filmov, saj je bil v zadnjih 60. 

letih prizorišče snemanja več kot 120. domačih in tujih filmov (npr. Bandidas, The 

Connecticud Kid, itd.). Najbolj znano prizorišče snemanja filmov Villas del Oeste sem imela 

priloţnost obiskati tudi sama. Mestna arhitektura je zelo raznolika in izhaja iz različnih  

 

Slika 1. Villas del Oeste 

obdobij prejšnjih stoletij. Najbolj znana je za promet zaprta ulica Calle Constitucion, ki vodi 

do znamenitega glavnega trga, imenovanega Plaza de Armas ter mogočne glavne katedrale. 



Mesto v vsej svoji velikosti je najboljše vidno iz Teleferica, gondole, ki te pelje na 7-minutno 

voţnjo nad delom mesta do razgledne točke. Pred bolnišnico se nahaja ogromen park s 

številnimi otroškimi igrali, jezerci, zelenicami, vodnjaki, ki je po delovnem dnevu v bolnišnici 

še kako dobrodošel kot mesto za oddih in sprostitev. Samo mesto mi je bilo izredno všeč, saj 

ni bilo preveliko in prenatrpano ter ne toliko zanimivo za turiste, a ti kljub temu ni zmanjkalo 

zanimivosti, ki si si jih lahko ogledal. 

Moji kontaktni osebi Shelley Ashley in Jesus Antonio sta me kontaktirali ţe aprila, mi 

ponudili svojo pomoč in mi zaţeleli dobrodošlico. Letalsko karto sem pri letalski druţbi Air 

France kupila slabe 3 mesece pred odhodom. Letela sem v Mexico City in od tam nato še isti 

dan v Durango. Zadnje dni pred odhodom sem dnevno prejemala sporočila tamkajšnjih 

študentov, ki so govorila, kako zelo se veselijo mojega prihoda in kaj vse imajo v načrtu za 

tekoči mesec. Na letališču so me pričakali trije študenti medicine (med njimi tudi kolegica 

Anja iz Ljubljane, s katero sva čisto naključno pristali v istem mestu), me odpeljali jest na 

Plaza de Armas, nato pa sva z gostiteljem Emmanuelom odšla domov. Sprejem njegove 

druţine je bil neverjeten. Dal mi je občutek, da sem dobrodošla in resnično sem se počutila 

kot doma. Kot doma pa se nisem počutila samo v tej hiši, ampak kar povsod, kjer sem se 

pojavila. Mehičani so izredno gostoljubni, pozitivni in veseli ljudje, ki znajo vse to uspešno 

prenesti tudi nate. 

 

Slika 2. Moja mehiška družina 

Na izmenjavi smo bile tri študentke: dve Slovenki in ena Nemka. Vse tri smo bile nastanjene 

pri druţinah tamkajšnjih študentov. Imela sem svojo sobo z lastno kopalnico, s katero sem 

bila zelo zadovoljna. Kosilo nam je dnevno nudila bolnišnica, kljub raznolikosti mehiške 

prehrane pa je le-to bilo vsak dan isto: juha, piščanec z riţem, sadje in sok. S ponujenim smo 

bile vseeno zadovoljne. Ostale obroke smo si zagotovile same, z Anjo sva največkrat jedli v 

restavraciji čisto blizu bolnišnice, kjer so pripravljali odlična jajca na sto in en način, pikantne 

torte in chilaquile. Dobra stran bivanja pri druţini pa je med drugim to, da te tudi tam vedno 



povabijo k mizi. Priprava hrane v Mehiki je precej drugačna od naše. Bolj kot je pikantno, 

boljše je.  V svoji prehrani uporabljajo veliko fiţola, jajc, čilija, paprike, meni pa bodo 

najbolj v spomini ostale gordite, takosi, buritosi ter koruza z majonezo/kislo smetano in 

čilijem. 

Moja izmenjava je potekala od 15. septembra do 12. oktobra. Zaradi oddaljenosti mojega 

bivališča od bolnišnice (6 km), sem se tja vsakodnevno vozila s skorajda razpadajočim 

lokalnim avtobusom, ki je bil večinoma tako poln, da se niti vrata niso dala zapreti, voznik pa 

je popolnoma izgubil občutek za mirno, previdno voţnjo, je pa bila ta oblika prevoza občutno 

cenejša kot taxiji. Ţe takoj ob prihodu so mi ponudili moţnost, da si prakso razporedim po 

svojih ţeljah, torej da jo lahko opravljam na katerem koli oddelku, ne samo na v začetku 

izbrani urgenci. Ker le-ta ni edino področje mojega zanimanja, sem na urgenci ostala le en 

teden, preostale tri tedne pa sem zaradi pestrosti in obilice dela preţivela na oddelku za 

ginekologijo in porodništvo. Delala sem od ponedeljka do petka od 8.00 do 13.00 ali 14.00 

ure. Na urgenci je dan potekal podobno, kot pri nas, le da so bili pogoji dela veliko 

skromnejši. V bolnišnici skoraj nihče ni govoril angleško, zato je priporočljivo, da znaš vsaj 

osnove španskega jezika. Ţe od samega začetka so me zdravniki aktivno vključevali v delo. 

Moje vsakodnevno delo je zajemalo jemanje anamnez, preglede bolnikov, diagnostiko 

(snemanje in interpretacijo EKG-jev, opravljanje ultrazvokov abdomna, jemanje arterijske in 

venske krvi, merjenje krvnega tlaka), načrtovanje zdravljenja, šivanje ran, vstavljanje urinskih 

katetrov, aplikacijo intramuskularnih in subkutanih injekcij, izobraţevanje bolnikov in 

njihovih svojcev, preventivo, pomoč pri izpolnjevanju receptov in napotnic. Po obravnavi 

bolnikov smo z nadzornim zdravnikom predebatirali primere, sploh tiste, ki so v našem okolju 

neobičajni in redki, zato so se mi le-ti še bolj vtisnili v spomin. 

Po enem tednu na urgenci sem se prestavila na oddelek za ginekologijo in porodništvo, saj 

sem na tem oddelku videla ogromno priloţnosti za pridobitev izkušenj, ki jih do tedaj še 

nisem imela. Tukajšnje osebje je bilo med drugim zelo presenečeno nad dejstvom, da še 

nikoli nisem samostojno izpeljala fiziološkega poroda in mi ţe prvi dan obljubilo, da bo na 

njihovem oddelku ogromno priloţnosti za to. Dan se je vedno pričel zelo pestro. Sprejemna 

soba je razpolagala z 10 posteljami, včasih pa je bilo ţensk toliko, da so bili tudi hodniki 

nabito polni s posteljami. Imeli so dve porodni sobi in eno operacijsko dvorano za opravljanje 

carskih rezov. Dnevno se je rodilo tudi do 27 otrok. Na 15 minut je bilo potrebno preveriti 

srčni utrip ploda, spremljati ţensko in z različnimi parametri določiti ustrezen čas za fiziološki 

porod ali carski rez, veliko dela je bilo tudi z dokumentacijo. Opravljala sem ginekološke 

ultrazvoke, samostojno vodila fiziološke porode, asistirala pri carskih rezih, opravljala prve 

preglede novorojenčkov in jih pripravila za odhod na oddelek ter še veliko več. 



 

Slika 3. Ambulanta na oddelku urgentne medicine 

 

Slika 4. Porodna soba 



Tako na urgenci kot tudi na oddelku za ginekologijo in porodništvo sem se z zdravniki, 

študenti in ostalim osebjem odlično razumela. Zelo všeč mi je bil odnos zdravnikov do 

mlajših kolegov, ki je bil zelo nagnjen k temu, da bi se čim več naučili, vedno so si vzeli čas 

za naša vprašanja, na njih prijazno in nazorno odgovarjali ter nas kljub obilici dela in 

utrujenosti spodbujali k samostojnemu delu in razmišljanju. Tudi odnos do bolnikov je bil 

zelo topel, razumevajoč, vsi so se trudili, da bi bolnik in njegovi svojci kar najbolje razumeli 

potek bolezni in zdravljenje le-te. Presenečena sem bila nad znanjem in izkušnjami 

tamkajšnjih študentov in pripravnikov, ki je bilo v primerjavi z našim zelo dobro, tudi znanje 

zdravnikov je po mojem mnenju na zelo visokem nivoju, le da so pri svojem delu omejeni 

zaradi pomanjkljivosti njihovega delovnega okolja. Naučila sem se, kako se znajti v okolju, 

kjer ne računajo z aparati za magnetno resonanco in računalniško tomografijo, kjer so piki 

škorpijonov in pajkov ter travme nasilne narave nekaj vsakdanjega, kjer razkuţevanje rok in 

ostalih instrumentov marsikomu še ni prešlo v navado, kjer je higiena ljudi na občutno niţjem 

nivoju, kot pri nas in kjer je prevalenca debelosti prehitela dolgo vodilne Zdruţene drţave 

Amerike. 

 

Slika 5. S pripravniki 

Za socialni program je bilo odlično poskrbljeno. Študenti so se veliko druţili z nami na 

sprehodih, večerjah, pijačah, zabavah, nam skrbno razkazali mesto, med vikendi pa 

organizirali izlete v bliţnje kraje (Zacatecas, Torreon, Guanajuato, kampiranje v la sierra-i). 

Ob mojem odhodu so mi v hiši mojega gostitelja pripravili veliko poslovilno zabavo s tipično 



hrano in pivom in me zelo prijetno presenetili. Z mnogimi smo stkali pristne prijateljske vezi 

in si obljubili, da bomo ostali na vezi. 

 

 

Slika 6. Poslovilna zabava 

S celotno izmenjavo sem bila izjemno zadovoljna in bi jo priporočila vsakomur. Ne gre samo 

za idealno priloţnost za pridobitev dragocenih izkušenj iz medicinskega sveta, temveč tudi za 

spoznavanje novih ljudi ter njihove kulture, jezika, običajev in navad. Mehika me je 

definitivno navdušila v vseh pogledih in upam, da se bom tja še kdaj vrnila. 

 

Monika Balant 

(Za vsa dodatna vprašanja sem na voljo na e-mailu: monika.balant@gmail.com.) 


