
 
 

    

Grčija, Atene – junij 2018 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

 

Ime, priimek, letnik: 

Blaž Vurzer, 6. letnik 

blaz.vurzer@gmail.com  

041-592-442 

Čas izmenjave:  

od 1. 6. do 30. 6. 2018 

 

Kraj izmenjave 

Atene si kot 5 milijonsko mesto vselej zasluži ime prestolnica Grčije. Mesto skoraj nikoli ne spi, razen 

po kosilu, ko sta visoka temperatura zraka in večja prekrvljenost prebavil odlično uspavalo.  Lega 

mesta je kot nalašč za študijske izmenjave. Najbližje plaže so oddaljene 45 minut do 1 ure s 

tramvajem ali avtobusom, v 30 minutah lahko prispeš v glavno pristanišče od koder pljujejo ladje v 

bližnje in daljne otoke, v primeru potovanja z letalom je  letališče z javnim prevozom dostopno v 30 do 

45 minutah. Mesto je znano po svojih številnih kavarnah, barih, nočnem življenju, arhitekturnih in 

zgodovinskih biserih. Osebno sem bil navdušen nad številnimi muzeji in arheološkimi najdišči, kjer 

imajo študentje Evropske unije prost vstop.  

 

Viza 

Za Grčijo ni potrebno imeti vize, saj se nahaja v Schengenskem območju. 

 

Zdravje 

Tekom prijave je potrebno na gostujočo univerzo poslati kopijo cepilne knjižice. Pred odhodom je bilo 

potrebno opraviti cepljenje proti hepatitisu A in meningokoknem meningitisu. Sam nisem imel s seboj 

zdravil, bi pa priporočal Lekadol plus c (zaradi prekomerno klimatiziranih prostorov lahko hitro pride 

do prehlada in bolečega grla), Septolete in Linex. Poleg sončne kreme je vselej priporočljivo vzeti 

kremo Aloe Vera. 

 

 

 



 
 

    

Varnost 

Atene so relativno varno mesto. Brez strahu sem se po mestnih ulicah sprehajal v nočnih in zgodnjih 

jutranjih urah. V teh urah se je potrebno izogibati le dveh območjih: Omonia in Victoria. Uporaba 

javnega prometa je prav tako varna, le v primeru dela podzemne železnice, ki vozi v smeri pristanišča 

ter potuje skozi prej omenjeni manj varni območji, je potrebna večja pazljivost zaradi tatvin. 

 

Denar 

V Grčiji uporabljajo evro. Sam sem brez provizije dvigoval denar z ISIC VISA kartico na različnih 

bankomatih. V restavracijah in barih je priporočljivo plačati z denarjem in ne s kartico. 

 

Prevoz 

Potovanje v Atene je bilo precej daljše in razburljivejše kot potovanje v domovino. Iz Ljubljane sem se s 

Flixbusom za ceno 20 evrov odpravil v Benetke, kjer sem s trajektom podjetja Minoan Lines (lahko 

tudi Anek Lines) odpotoval proti mestu Patras na zahodni obali Grčije. Pri tem moram opozoriti, da 

omenjeni trajekti ne odplujejo iz glavnega pristanišča, ampak iz pristanišča Fusina, ki je oddaljeno 20 

minut vožnje iz središča Benetk. Karto za trajekt sem rezerviral en mesec pred odhodom na internetni 

strani Direct Ferries in sem za sedež v 1. razredu odštel 70 evrov. Potovanje s trajektom je trajalo 30 

ur. Od mesta Patras do Aten sem potoval z avtobusom iz glavne avtobusne postaje Patras za ceno 20 

evrov. Za potovanje nazaj sem uporabil letalo družbe Volotea  iz Aten do Benetk za kar sem skupaj z 

dodatno prtljago odštel 100 evrov. Omenjeno karto sem poiskal s pomočjo internetne strani 

fluege.de. Od Benetk do Ljubljane sem ponovno uporabil prevoz s Flixbusom. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Ko sem bil sprejet na izmenjavo v Atene, sem poleg vseh drugih informacij dobil tudi e-mail naslov 

svoje kontaktne osebe. Na začetku je komunikacija poteka preko e-maila, nato pa preko aplikacije 

Whatsapp. Na moja vprašanja sem dobil odgovore večinoma že v istem dnevu. Pred odhodom sem se 

počutil, da sem pridobil dovolj informacij za brezskrbno potovanje in prihod v Atene. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

S svojo kontaktno osebo sem imel same pozitivne izkušnje. Na avtobusni postaji v Atenah me je 

pričakala s skodelico ledene kave (»freddo espresso«) in me z avtom odpeljala do apartmaja, kjer mi 

je razložila podrobnosti glede javnega prometa, študentske hrane in lokacije bolnišnice. V primeru 

vprašanj je bila dostopna na aplikaciji Whatsapp. Na žalost je mesec junij čas izpitnega obdobja, zato 



 
 

    

se nisva veliko videvala. Na srečo pa sva uspela preživeti en večer v grškem baru, ki slovi po dobrih 

pivih in namiznem tenisu.  

 

Nastanitev  

Živel sem v apartmaju s tremi drugimi študenti, ki so prav tako opravljali IFMSA izmenjavo. 

Stanovanje je bilo veliko, čisto in klimatizirano. Locirani smo bili v območju mesta, ki se imenuje 

Zografou. Le to slovi po velikem številu študentov, univerz in športnih površin. Do bolnice sem 

potreboval 20 minut zmerne hoje, saj so bili avtobusi velikokrat netočni. 

 

Prehrana 

Gostujoča fakulteta mi je nudila dva topla obroka na dan: kosilo in večerjo. Hrana je bila zelo okusna 

in ravno pravšnje količine, seveda pa si v primeru volčje lakote lahko dobil še eno porcijo. Študentska 

menza se je nahajala zraven medicinske fakultet v bližini bolnišnice. Presenetilo me je, da za hrano 

nisem rabil plačati ničesar. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Izmenjavo sem opravljal na oddelku splošne kirurgije v bolnišnici Hippocrateio. Naše delo v bolnišnici 

je bilo zelo »prilagojeno« visokim temperaturam. Zjutraj smo začeli ob 9 uri končali pa večinoma ob 

12 uri. Trikrat na teden smo bili v operacijskih dvoranah, kjer smo po svojih interesih opazovali in 

asistirali pri različnih operacijah. Dvakrat na teden smo se udeleževali vizit, jemali kri in obiskovali 

seminarje. V primeru velike zavzetosti in motiviranosti, si imel možnost ogromno sodelovati, v 

nasprotnem primeru pa si lahko brez slabe vesti obiskal sosednji kafič.  

 

Mentorstvo 

Nekateri mentorji so bili zelo prijazni in so ob svojem delu veliko razlagali, nekateri pa se niso kaj dosti 

zanimali za študente. Glede znanja so bili zdravniki zelo dobro podkovani. 

 

Socialni program 

Zaradi krajšega delovnika v bolnišnici smo imeli veliko prostega časa, ki smo ga izkoristili za ogled 

Atenskih ulic, muzejev, obisk kafičev, barov in plaž. Socialni program s strani grške fakultete ni bil 

organiziran, saj imajo v juniju študenti izpitno obdobje. V mesecu juliju pa je socialni program 

normalno organiziran. 

 



 
 

    

Splošna ocena izmenjave 

Na splošno sem z izmenjavo zelo zadovoljen. Predvsem me veseli, da sem spoznal toliko novih ljudi iz 

različnih koncev sveta. Atene se mi zdijo zaradi svoje zgodovine, arhitekture, nočnega življenja in 

bližine morja ter otokov več kot primerno mesto za izmenjavo.  

 

Potrebnik 

Sončna krema, krema Aloe Vera, udobni čevlji za hojo, pulover za muzeje (prekomerno klimatizirani) 

in dežnik, saj lahko vreme vsaj v juniju tudi preseneti. 

 

Približna razdelitev stroškov 

Za pot do Aten je cena prevoza znašala 110 evrov, za pot nazaj 120 evrov. Za obisk dveh otokov 

(Aegina in Santorini) sem za prevoz, hrano in pijačo porabil 250 evrov. Skupaj s stroški hrane (večerje 

v študentskih menzah velikokrat nismo jedli) in pijače sem za izmenjave moral odšteti  800 evrov.  

 

 

 

Slika 1: ena izmed priljubljenih razglednih točk nad Atenami. V ozadju hrib Lycabettus. 



 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 2: grški souvlaki s tradicionalnim »pita kruhom«. 

Slika 3: potovanje z ladjo ima tudi svoje prednosti. Na poti nazaj z otoka Santorini. 



 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: eden izmed biserov grškega otočja-otok Santorini. 


