
 
 
 
 

 

 

ČILE, SANTIADO DE CHILE – AVGUST 2015 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

Klavdija Krajnc (klavdija.kr@gmail.com) 

Čas izmenjave:  od 3. 8. do 30. 8. 2015 

 

 

Santiago de Chile 
 

Izmenjavo sem opravljala v Santiagu de Chile, glavnem mestu Čil. Gre za ogromno mesto s 6 milijoni 

prebivalcev. V primerjavi z ostalimi deli Čila, je Santiago dokaj neprivlačno in umazano mesto.  

Razdalje so ogromne in za našo Slovensko mentaliteto nepredstavljive. V eno smer do bolnice/centra 

mesta sem porabila približno 1,5 h . Ker je v času našega poletja tam zima, in za njihovo zimo je 

značilen dež (snega skoraj nikoli ni), pa se lahko ta čas tudi podvoji. Poudarila bi še, da so Čile kot 

celotna država res špansko govoreči svet. Sama sem pred izmenjavo obiskovala tečaj, ki ni bil 

pretirano kvaliteten, tako da mi je bil šok s španskim svetom kar velik. Ker sem pred izmenjavo 

potovala po Čilu, sem se naučila komuniciranja v španščini, kar res močno priporočam vsem ki se 

odpravljate na izmenjavo v španski del Južne Amerike. Angleščina je tu skoraj enako koristna kot 

slovenščina. 

 

Komunikacija pred izmenjavo je bila dobra, acceptance letter sem dobila par tednov prej, kontaktna 

oseba mi je poiskala ''host family''. Punca, ki me je gostila sicer ni mela pojma, kako vse skupaj 

funkcionira, tako da sem ji potem jaz razložila. Tudi dan pred izmenjavo so mi poslali vse zemljevide in 

napotke. 

V Čilu ločijo kontaktno osebo, ki naj  bi bila tam za tvoja vprašanja itd. (v živo se nikoli ni prikazal, in 

če sem ga kaj vprašala preko fbja je pa skorajda doživel živčni zlom, ker on pa tega pač ne ve in naj ga 

ne sprašujem več :P)  ter pa gostitelja a.k.a ''host family'', pri katerem živiš. Gostiteljica me je 



 
 
 
 

 

pričakala na letališču ( kar ni nujno, jaz sem imela pač srečo, velika večina si je sama poiskala prevoz, 

kar ni komplicirano).  

Živela sem z družino, ki je imela 5 otrok. Živeli so v bogatejšem predelu Santiaga, v hiši, kar je imelo za 

posledico dolgo pot do centra (hoja – avtobus – metro (menjaj linijo 3x) – hoja). Hrano sem imela pri 

njih (zajtrk, večerjo), kosilo sem si večinoma kupovala sama med pavzo. Kar se tiče uradnega dela, 

torej hrana in prenočišče, so bili super.  Drugače pa so bili večino časa zaposleni in se ni nihče kaj 

preveč ukvarjal z mano, zato sem bila tam večino časa sama. Center je predaleč, v njihovem predelu 

pa se ne dogaja nič, niti enega lokala ni… Skoraj cela družina je znala angleško, razen mame, s katero 

sem govorila špansko. 

 

Delala sem na oddelku za urgentno medicino v Hospital Clinico Universidad de Chile. Moje delo je 

potekalo vsak dan od 8.00 – 13.00. Vbistvu je bila organizacija moje izmenjave in dela tam kaotična. 

Vse so delali njihovi študenti, zdravniki so bolj ali manj zgolj pogledali in podpisali stvar.  Rečeno mi je 

bilo, da naj delam kar hočem, kar mi ni najbolj ustrezalo, saj moja španščina ni bila popolna, in 

nekako premorem toliko odgovornosti, da ne bom šla sama od sebe intubirat pacienta, če tega še 

nikoli prej nisem počela.  Večino časa sem bila tako odvisna od dobre volje njihovih študentov, in 

pripravljenosti ukvarjati se z mano. Kar je prvi teden pomenilo, da sem bila edina, ki je govorila 

angleško (razen ene Italijanke, ki je delala neko drugo izmenjavo), študentje se niso brigali zame, tako 

da sem cel teden capljala za njimi, gledala primere ali pa sedela in si prevajala kartoteke). 

Drugi teden pa so se študentje menjali in so bili super, pomagali so mi govoriti s pacienti, mi 

predstavljali primere, me učili medicinske španščine, zadnji teden sem celo aktivno sodelovala pri 

reanimaciji itd.…). Urgenca je sicer bolj kot urgenca zgledala kot ambulanta družinske medicine, saj je 

bolnica privatna in vzamejo vse, ker je dokaj draga ni pretirane gužve. In tako se nihče od osebja ne 

razburja, če pride pacient s prehladom ali pa herpesom na ustnici na urgenco… 

Moja mentorica je sicer znala perfektno angleško, ampak ji je bilo vseeno zame. Z mano se je 

pogovarjala samo prvi dan in je bilo to to. Če sem jo kaj vprašala glede organizacije, manjkanja, 

nadomeščanja mi je samo povedala, da ji je vseeno. Ni ravno najbolj fajn feeling bit prepuščen sam 

sebi, ampak se naučiš funkcionirat v okolju in skušaš potegnit iz vsega najboljše.  

 

Socialni program je sicer bil, vendar je tudi tu organizacija močno šepala. Najpogosteje je nekdo od 

nas malce izsilil da so stvari izvedli. Meli smo spoznavni večer v Piojeri (zelo znan bar), Santiago 

walking tour (kjer naš vodič ni vedel kje smo, parkrat je poklical nekoga za smer, ampak je bilo vseeno 

zabavno)… International dinner je dvakrat odpadla, nato so jo izvedli zadnji vikend, ko je že marsikdo 



 
 
 
 

 

odšel. Organiziran je bil še vikend izlet v Valparaiso, za katerega sem slišala da je bil super (sama sem 

tja potovala prej, zato se ga nisem udeležila),  smučanje in pa rafting. Odpadel je izlet po Andih, ki 

smo ga sami izvedli ter ogled muzeja. Drugače se pa nismo nekaj pretirano družili, ker so bile razdalije 

med nami prevelike in smo živeli predaleč narazen. Jaz sem šla ene parkrat ven, in sem si pač plačala 

hostel, ker je bilo bistveno ceneje in lažje kot iti nazaj do družine (metroji 23.30 nehajo delat! Hostel: 1 

noč 8 bed dorm = 7000 CLP) 

 

V Čile sem letela iz Zagreba. Imela sem dva ločena leta Zagreb – Amsterdam in  Amsterdam – 

Santiago (z postankom v Buenos Airesu).  Za potovanje po Čilu vam priporočam avtobuse ali pa 

notranje lete – avtobusi so budgetu bolj prijazni, so presenetljivo udobni, ampak traja ogromno časa. 

Od Santiaga do puščave na severu tako traja npr. 24 ur. Druga opcija so letala (družbe LAN, Sky 

Airliner), ki se jih tudi da dobiti zelo poceni, sploh če si dober v planiranju in imaš malo sreče.  Znotraj 

Santiaga sem uporabljala javni prevoz, ki je kaos! Eden večjih minusov Santiaga. Zjutraj in zvečer se 

ves sistem sesuje, ker je preprosto preveč ljudi in ''rush hour'' so grozne. Temu se da izognit, če si 

izberete katero drugo mesto, kar močno priporočam.  

 

Izmenjava je bila čudovita izkušnja, saj sem združila medicino in potovanje. Čile so čudovita država, 

definitivno vredna obiska (razen Santiaga!).  Če razmišljate o izmenjavi v Čilu, jaaaa definitivno je 

super ideja, ampak pojdite ven iz Santiaga (resno najboljši nasvet, za katerega si želim da bi ga tudi 

jaz prejela, preden sem izbirala mesta za izmenjavo) 

Južno od Santiaga nisem potovala, kar sem bila tam v njihovih zimskih mesecih, kar pomeni, da skos 

dežuje, sever pa je noro lep.  Če bi lahko še enkrat izbirala mesto, bi definitivno izbrala La Sereno ali 

pa še kaj bolj severno ležečega. Hkrati z oddaljenostjo od Santiaga narašča tudi prijaznost ljudi :D 

 

Če še koga kaj zanima, me lahko kontaktira na zgoraj napisan mail  

 

 

STROŠKI (ki se nanašajo na samo izmenjavo, torej ta mesec ki sem ga preživela v Santiagu, brez 

potovanja kamorkoli) 

Letalska karta: 1400e 

Javni prevoz: 60e  

Hrana: 200e 

Ostalo:  200e 



 
 
 
 

 

Za socialni program sem porabila nekaj malega, par aktivnosti je bilo zastonj, pri drugih smo mogli 

plačat ceno avtobusa in pa vstopnice…. (najdražje je bilo smučanje, ki se ga nisem udeležila) 

 

 

Santiago: street art   Izlet v Valparaiso                 Čilanski študenje medicine na urgenci 

 

 

Moja 'host family''        Treking v Andih, Santiago de Chile       San Pedro de Atacama 
 

 


