
 
 

    

ITALIJA, TORINO – september 2018 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime, priimek, letnik: 

Matic Mihevc, 6. letnik  

matic.mihevc@gmail.com  

 

Čas izmenjave:  

od 1. 9. do 30. 9. 2018 

 

Kraj izmenjave 

Torino, prestolnica dežele Piedmont in prvo glavno mesto Italije, je po svoji geografski umeščenosti še 

najbolj podoben Ljubljani. Obkrožen z Alpami na severu in zahodu, Sredozemskim morjem na jugu in 

Padsko nižino na vzhodu omogoča odlično izhodiščno točko za številne izlete, ob indijanskem poletju 

pa je tudi september odličen mesec za izmenjavo, saj je bilo letos prve 3 tedne povsem poletno.   

 

Slika 1: Pogled na Torino z Monte dei Cappuccini 

 

  

Torino je mesto z bogato zgodovino in številnimi muzeji (preko 50), nekateri izmed njih so celo med 

največjimi in najboljšimi na svetu (muzej filma, egipčanski muzej), živahnimi ulicami in s tipično 

italijansko mentaliteto. Med najbolj znanimi produkti mesta sta zagotovo avtomobilska znamka Fiat in 
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nogometni klub Juventus. Poleg bogate zgodovine pa mestu dajejo pečat tudi znamenitosti Molle 

Antonelliana, številni mestni in grajski  trgi, bližnje Venaria Reale, Monte dei Cappuccini, Villa della 

Regina, Basilica di Superga idr.  

 

Slika 2: Venaria Reale – nekdanja kraljeva rezidenca 

 

 

Viza 

Viza ni potrebna.  

 

Zdravje 

Pred prihodom v Torino sem mogel opraviti kontrolo titrov za hepatitis B (CLIA anti-HBs), tuberkulinski 

test in RTG p/c. Za opravljanje prakse zahtevajo tudi ureditev zavarovanja odgovornosti (ang. liability 

insurance), zavarovanje v primeru nesreče in zdravstveno zavarovanje.  

 

Varnost 

Torino je primerljivo varen kot Slovenija. Javni transport je odlično razvit (trami, avtobusi, podzemna 

železnica). Mestni promet začne voziti ob štirih zjutraj, zadnji termini so ob enih ponoči. Ravno tako je 

odlično razvit železniški promet (hiter in kvaliteten, primerljive cene s Slovenijo).   

 

 

 



 
 

    

Denar 

V Italiji uporabljajo evro od leta 1999. Plačuješ lahko z maestro ali mastercard. Dvig gotovine ima 

provizijo 2.90 €.  

 

Prevoz 

V Torino sem prispel z avtobusom iz Ljubljane (Flixbus – 70€), kar mogoče ni najboljša izbira. Na poti 

tja sem imel 4 ure zamude, na poti nazaj 1 uro in pol. Sicer potovanje traja okrog 10 ur, z zamudami 

več.  

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Potrditev izmenjave sem dobil točno 8 tednov prej. Delo kontaktnih oseb ni tako urejeno kot v Sloveniji 

(so seveda izjeme, ki so se večkrat družile z nami). Kontaktno osebo sem kontaktiral 2 tedna pred 

izmenjavo, odgovarjala je na vsa moja vprašanja, sprejela me je prvo noč in drugi dan počakala pred 

bolnišnico. Minimumu je bilo zadoščeno.   

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Kontaktna oseba me je pričakala na avtobusni postaji in peljala domov. Drugi dan me je počakala pred 

bolnišnico. Kasneje je nisem več videl.   

 

Nastanitev  

Živel sem v stanovanju, kjer sem si delil sobo s Srbskim študentom. Stanovanje je imelo veliko kopalnico 

in kuhinjo. V stanovanju je živela še lastnica, a je 2 tedna ni bilo, tako da sva imela stanovanje zase. 

Stanovanje je bilo čisto in na nivoju. Do bolnišnice sem potreboval 30 minut z javnim transportom, do 

centra 30-45 minut.   

 

Prehrana 

Imeli smo zagotovljen 1 obrok na dan v restavraciji Dr. Coffe. Obrok je vseboval kombinacijo testenine 

+ meso + zelenjava + voda.  

 

 

 

 

 



 
 

    

Slika 3: Dr. Coffe – restavracija, kjer smo imeli zagotovljeno prehrano in kovali plane za popoldne 

 

  

Delo v bolnišnici oz. inštitutu in opis dela z mentorjem  

Z delom v bolnišnici sem bil izredno zadovoljen. Dodeljen mi je bil oddelek splošne interne medicine 

(F. Veglio) v Molinette Ospedale Torino. Mojo ekipo so sestavljali specializant interne medicine, 

specializantka fizikalne in rehabilitacijske medicine ter 2 zdravnika volonterja oz. v drugi polovici 

študentka 6. letnika. Delo sta nadzorovala izmenjaje 2 specialista. Delo se je pričelo ob 8.00 in trajalo 

nekje do 14.00, ko sem odšel iz bolnišnice, ker so stregli hrano do 14.30. V svoj tim so me sprejeli kot 

sebi enakega, redno sem sodeloval pri jutranjih pregledih, meril vitalne funkcije, EKG, opravljal UZ srca 

in pljuč, enkrat sem tudi lahko jemal arterijsko kri. Kljub temu, da nisem znal italijansko, sem se hitro 

priučil fraz za pogovor z bolniki (misuro la pressione, prendo la frequenca cardiaca, posso sentire il suo 

cuore/la sua pancia/il suoi pulmoni/la sua schiena, ha dolore dove quando toco, tratenga il respiro in 

mnoge druge), tudi pravilnega zapisa kliničnega statusa v italijanščini in številk. Kljub neznanju so 

izrazoslovja podobna, tako da sem razumel okrog 50-60% dokumentacije. S specializantom interne 

medicine sva govorila nekje 10-20% časa angleško, več z volonterji oz. študenti (50%). Poleg pregledov 

so me vključevali v načrtovanje nadaljnjega diagnostičnega plana in zdravljenja, ocenjeval sem EKG-je, 

acido-bazno ravnovesje, tekočinsko bilanco.      

 

Oddelek ima izjemne zdravnike in raziskovalce (predstojnik je objavil že preko 650 člankov), zanimiv 

pa mi je bil še posebno z vidika raznolikosti patologij, ki se pojavljajo. Tako sem imel npr. v istem dnevu 

na oddelku bolnike z akutne jetrno odpovedjo, AIDS-om, limfomom, nekrotizirajočo miopatijo, 



 
 

    

sekundarno poinfekcijsko artralgijo, bolnika z legionelo, bolnico z okužbo s C. dificcile ipd.  Oddelek pa 

me je navdušil tudi z vidika dobrih praks, ki bi jih bilo smiselno prenesti tudi na bolnišnice v Sloveniji 

(»sintesi clinica« - zapis povzetka anamneze, dosedanjega poteka zdravljenja in prihodnjih planov 

zdravljenja ob koncih tedna za dežurne zdravnike, ločen zapis terapije in vsakodnevnega kliničnega 

stanja, splošna večja raba računalnikov namesto nečitljivih rokopisov idr.).    

 

Slika 4: Skupinski selfie v bolnišnici 

 

 

Socialni program 

Socialni program je bil organiziran, a bolj povprečen. Kar pa niti ni bilo slabo, saj smo si ga zato 

prilagodili lastnim željam in potrebam. S strani lokalne organizacijske ekipe sta bila organizirana dva 

treninga v stilu IFMSA treningov mehkih veščin s poudarkom na namenu SCOPE/SCORE izmenjav in 

NFDP v parku. Pridružili smo se tudi prostim ogledom mesta in odšli na festival hrane in vina v 40 km 

oddaljen Asti. 

 

Nacionalni program je zagotovil dvodnevni izlet v Firence. Cena je bila 65 € brez prevoza v Firence iz 

Torina. Organiziran je bil lov za zakladom po Firencah, večerja, večerna zabava in jutranji ogled 

znamenitosti Firenc.  

 

 

 



 
 

    

Slika 5: Vernazza – ena izmed petih vasic v verigi Cinque Terre 

 

 

Sami smo si organizirali kar nekaj vikend izletov oz. popoldanskih potepanj. Dvodnevni izlet v Levanto 

in Cinque Terre, enodnevne izlete v Venario Reale, stadion nogometnega kluba Juventus, 

Bardonecchio, Sacro di San Michelle, Basilico Supergo idr.    

 

Slika 6: Bardonecchia in pogled z vrha Punta Colomion 2050 m n.v.  

 

 

 



 
 

    

Splošna ocena izmenjave 

PODROČJE OBRAZLOŽITEV  OCENA  

KONTAKTNE 

OSEBE 

Večina kontaktnih oseb je opravila zgolj zahtevan minimum, brez 

samoiniciative, komunikacija je bila bolj enosmerna, a odzivna.  

6 

PRAKSA  Na oddelku so me sprejeli kot enega izmed njih. Redno sem pregledoval 

bolnike, meril krvne tlake, snemal in interpretiral EKG-je, lahko sem 

jemal arterijsko kri in opravljal UZ srca in pljuč. Kljub neznanju 

italijanščine je razumevanje dokumentacije lahko, hitro sem se priučil 

izrazoslovja, s študenti in pripravniki smo se do 50% časa pogovarjali v 

angleščini, s specialisti manj (10-20%). Prediskutirali smo tudi 

laboratorijske izvide in nadaljno diagnostiko za vsakega bolnika 

posebej. Ker sem izbral oddelek za splošno interno medicino, sem videl 

raznovrstno patologijo, več kot v Sloveniji.    

9-10 

NASTANITEV  Nastanjen sem bil v dvoposteljni sobi v stanovanju oddaljenem 30 

minut od bolnišnice in 30-45 minut od centra mesta. Stanovanje sem si 

delil s študentom in lastnico.   

8 

SOCIALNI 

PROGRAM 

(organiziran) 

Poskrbeli so za trening ob sprejemu, NFDP, trening ob odhodu. 

Dodatno smo se pridružili brezplačnim ogledom mesta in festivalu v 

Asti-ju z ogledom mesta. Organiziran je bil nacionalni socialni program 

v Firencah. Organizacija je bila slabša, mesto in ura srečanja je bila 

včasih sporočena par ur prej. V Italiji je celoten september izpitno 

obdobje.  

7 

SOCIALNI 

PROGRAM  

(lastna 

organizacija) 

Povprečno organizacijo socialnega programa smo nadgradili z 

dvodnevnim izletom v Cinque Terre, izleti v Bardonecchio, Sacro di San 

Michelle, Venario Reale, Basilico Supergo, Monte dei Capuccini in obiski 

muzejev (egipčanski, muzej kina in filma, Fiat muzej, nacionalni muzej 

avtomobilov). Seveda smo poskrbeli tudi za večerna druženja.    

10 

SPLOŠNA 

OCENA 

IZMENJAVE 

Izmenjava v Torinu mi je ponudila odlično klinično izkušnjo, ki smo jo v 

popodanskih dnevih kombinirali predvsem s socialnim programom v 

lastni organizaciji. Nastanitev je bila malce bolj odročna, a na 

primernem nivoju z dobrimi povezavami z mestnim prometom. 

Kontaktne osebe so opravile zahtevan minimum.    

8-9  

 



 
 

    

Potrebnik 

Zaradi relativne bližine Slovenije skrbi o tem, da si kaj pozabil, niso tako hude, kot če opraviš izmenjavo 

npr. na Tajvanu. Vsaka izmenjava pusti nepozabno izkušnjo in tudi izmenjava v Italiji jo je. Izmenjavo v 

tej državi priporočam vsem, ki si želijo podrobneje spoznati italijansko kulturo, ki jih ne boli glava ob 

poslušanju italijanščine in ki imajo vsaj malo razumevanja do italijanske mentalitete. Za vse ostalo pa 

poskrbijo preostali študenti na izmenjavi, ki mesec spremenijo v enega nepozabnih. Za dodatek pa sem 

še zadel na loteriji in dobil odlično klinično prakso.  

 

Približna razdelitev stroškov 

Avtobusna karta - 70 €, mestni potniški promet - 35 €, neomejen vstop v vse muzeje in znamenitosti v 

regiji Piemont - 35 €, nacionalni program v Firencah – 110 €, izlet v Cinque Terre – 50 €, popoldanski 

izleti 20-30 €, prehrana - 150 €.   


