
 
 
 
 

 

GRČIJA, THESSALONIKI – avgust 2017 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

 

Ime in priimek: 

Jernej Šadl  

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 29. 8. 2017 

 

Kraj izmenjave 

Izmenjavo sem opravljal v mestu Thessaloniki. To je drugo največje mesto v Grčiji, leži nekoliko bolj v 

severnem delu Grčije in ima približno milijon prebivalcev. Ta kraj je lep, ima svoje posebnosti, 

predvsem zgodovinske znamenitosti. Mesto je zelo veliko, nekoliko slabše razvito v primerjavi z mesti 

v Sloveniji. Stolpnice so velike, nekoliko starejše, ulice so ogromne. Gre za zgodovinsko mesto, zato je 

na različnih delih mesta mogoče videti različne ostanke mesta iz starih časov. Na mesto sem se takoj 

privadil, takoj sem vedel, kje moram kaj iskat. Imeli smo na voljo več znanih točk v mestu, kjer smo se 

družili med seboj. Te točke so bile grad na mestom, od katerega je viden čudovit razgled na celotno 

mesto, glavni trg Aristotelos Square, trg Kamara, na katerem stojijo zgodovinska Galerjeva vrata, 

White tower, v katerem je bil včasih zapor in razni lokali. Ker leži mesto neposredno ob morju, smo se 

veliko družili tudi ob obali, ki je lepo urejena. Ni pa nobene plaže v neposredni bližini mesta. Do 

najbližje plaže se je potrebno odpeljati z avtobusom (približno 2 uri vožnje) ali ladjo (približno 1 ura 

vožnje), so pa vse plaže zelo lepe in urejene. Kar se tiče prometne urejenosti v mestu vlada kar majhen 

kaos, prav tako mesto ni urejeno na tak način, da bi dovoljevalo varno vožnjo s kolesom. Cene v 

mestu so na splošno nekoliko višje v primerjavi s cenami v Sloveniji. Kar se tiče vremena, je bilo v 

mesecu avgustu vreme suho, brez kapljice dežja cel mesec, temperature so se čez dan gibale med 40 

in 32 stopinj Celzija, zjutraj pa med 25 in 30 stopinj Celzija. 



 
 
 
 

 

 

Slika 1: Znameniti White tower 

 

Slika 2: Izgled mesta vključno z zgodovinskimi ostanki mesta iz starih časov 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Komunikacija s kontaktno osebo pred začetkom izmenjave je bila dobra. Morda bi lahko bila boljša na 

samem začetku, ko sem prejel kontaktne podatke o moji kontaktni osebi, ki so bili napačni in nisem 

prejel nobenega odgovora na e-mail. Nato sem to osebo poiskal na Facebook-u, na srečo je potem 



 
 
 
 

 

stekla komunikacija s to osebo, ki mi je odgovorila na vsa moja vprašanja. Šele kasneje sem ugotovil, 

da to pravzaprav ni moja prava kontaktna oseba. Ta me je kontaktirala šele dobra 2 tedna pred 

izmenjavo, vendar pa je bila nato zelo prijazna. V pomoč mi je bila tudi prvi dan izmenjave, ko me je 

pričakala na letališču in me pospremila do stanovanja, ter drugi dan, ko me je pospremila do 

bolnišnice in do restavracije, kjer smo imeli na voljo en topel obrok na dan.    

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Sprejem s strani tamkajšnjih študentov je bil dober. Kontaktna oseba me je prišla čakat na letališče, 

kljub temu, da je bila ura mojega prihoda ob desetih zvečer po lokalnem času. Skupaj sva potem odšla 

do mojega stanovanja. Naslednji dan smo se študenti, ki smo prišli na izmenjavo, razvrstili po 

skupinah glede na to, v katero izmed štirih bolnišnic je bil razvrščen posamezen študent. Potem je 

vsaka kontaktna oseba pospremila svojo skupino študentov do določene bolnišnice. Kasneje nam je 

kontaktna oseba pokazala tudi lokacijo lokala, kjer smo imeli na voljo en topel obrok na dan, ter 

lokacijo agencije, kjer smo morali poravnati kavcijo za svoje stanovanje.  

 

Nastanitev in prehrana 

Nastanjeni smo bili po različnih lokacijah v apartmajih po 4-6 študentov v posameznem apartmaju. Te 

lokacijo so bile sicer dokaj blizu ena drugi, tako da ni bilo nobenih težav z druženjem v prostem času. 

Sam sem bival v apartmaju skupaj s petimi drugimi študenti. Zelo dobro smo se razumeli, veliko družili 

in postali dobri prijatelji. Razdeljeni smo bili v treh sobah, v vsaki sobi sta bila po dva študenta. Imeli 

smo tudi skupno kuhinjo in kopalnico, ki pa sta bila v nekoliko slabšem stanju in nekoliko slabše 

opremljena. Štedilnik v kuhinji ni omogočal kuhanja kakšnih posebnih specialitet, le kakšne lažje 

pripravke, kot je recimo kuhanje jajc, kuhanje čaja,… Kopalnica je bila majhna z nizkim stropom, 

odpadne vode so zelo počasi odtekale, tako da je bila kopalnica le redko kdaj čista. Tuš je bil zelo 

preprost, grelec za vodo je bilo potrebno izklapljati, drugače bi nam dodatno zaračunali stroške. V 

sobah smo imeli jogije slabše kvalitete, nismo dobili odeje, na srečo pa je tudi nismo rabili, saj je bilo 

cel mesec vroče. Tudi vzglavnikov je bilo premalo, vendar smo se znašli, kljub temu da smo bili 

omejeni. V vročih dneh smo pogrešali tudi kakšen ventilator. Kljub vsemu smo se imeli lepo, nekateri 

drugi apartmaji pa so bili tudi bistveno bolje opremljeni.  

Kar se tiče prehrane, smo imeli zagotovljen en topel obrok med tednom v restavraciji, ki je bila dobrih 

20 minut hoje oddaljena od našega apartmaja. Na voljo smo imeli 3-4 različne menije, ki o bili isti 

vsak dan, hrana pa je bila zelo dobra in porcije so bile obilne.  

 



 
 
 
 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Moje delo v bolnišnice je potekalo v obliki prakse na izbranem kardio-torakalnem kirurškem oddelku. 

Prakso sem opravljal vsak dan med tednom po 5-8 ur na dan. S tamkajšnjimi zdravstvenimi delavci in 

zdravniki sem se zelo dobro razumel, dovolili so mi marsikaj narediti. Tako sem lahko spremljal 

zdravnike med vizito, se pogovarjal in pregledoval bolnike na oddelku, vsak dan sem lahko opazoval 

operacije, pri tem pa sem lahko tudi pomagal. Tako sem lahko vstavljal urinske katetre in asistiral pri 

samih operacijah. Dobil sem veliko dobrih izkušenj.  

 

Slika 3: Bolnišnica AHEPA, kjer sem opravljal klinično prakso. 

 

Mentorstvo 

Z mentorjem sem se srečal šele v drugem tednu, saj je bil v prvem tednu na dopustu. Moj mentor je bil 

zelo prijazen, rade volje mi je opisoval njihovo delo in mi dovolil, da sem določene stvari naredil tudi 

sam. Bil mi je v pomoč, kadarkoli sem ga potreboval. Z mentorjem in ostalimi zdravniki sem se lahko 

brez težav sporazumeval v angleščini. 

 

 



 
 
 
 

 

Socialni program 

Imeli smo organizirana dva izleta v dveh vikendih. Sam sem se udeležil enega izleta, in sicer na otok 

Skiathos, kjer smo prosti čas preživeli na čudovitih plažah. Drugi izlet je bil namenjen lepo pokrajini 

Pilio. Oba izleta sta bila dobro organizirana, cena se je gibala med 130 in 150eur za posamezen izlet. 

Kar se tiče prostega časa v ostalih dneh, je bil socialni program nekoliko slabše, kljub temu pa smo se 

študenti med seboj zelo dobro razumeli, in tako smo se skupaj družili praktično vsak dan. Tudi sami 

smo si organizirali nekaj krajših izletov in prostih dni preživetih različnih na plažah.  

 

Slika 4: Izlet na otoku Skiathos 

 

Prevoz 

Do mesta izmenjave sem prišel z letalom. Imel sem let iz Ljubljane do Thessalonikov z vmesnim 

postankom v Istanbulu, letel sem s Turkish airlines. Po državi se najbolj splača potovati z avtobusi, po 

mestu pa z mestnimi avtobusi.  

 

Splošna ocena izmenjave 

Splošna ocena izmenjave je zelo dobra. Kljub nekaterim slabim stvarem, mi je izmenjava dala 

ogromno lepih izkušenj in dobrih prijateljev. 

 



 
 
 
 

 

Približna razdelitev stroškov 

Skupno sem za izmenjavo porabil približno 900 evrov. Za prijavo na izmenjavo sem plačal 200 evrov, 

za letalsko karto sem plačal 250 evrov, za en tridnevni izlet sem porabil okrog 200 evrov, za ostale 

manjše enodnevne izlete in prevoze do različnih plaž sem porabil okrog 100 evrov, za prehrano in 

ostale stvari, nujne za bivanje, pa sem porabil dodatnih cca. 200 evrov.  


