
 
 
 
 

 

ITALIJA, PALERMO – avgust 2017  

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

 

Ime in priimek: 

Ines Bračič (ines.bracic@gmail.com) 

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 31. 8. 2017 

 

Kraj izmenjave 

Palermo je prestolnica otoka Sicilije in je kulturno izredno raznoliko mesto s približno milijonom 

prebivalcev. Zaradi pestre zgodovine se tipični južno italijanski atmosferi pridružujejo še elementi 

afriške, arabske in grške kulture. Prebivalci sami povedo, da se bolj kot k evropski mentaliteti štejejo k 

severnoafriški, kar se čuti na vsakem koraku. Mesto je zelo umazano, kaos se ne umiri niti zgodaj 

zjutraj, promet je v stilu indijskega in varnost je nekaj, o čemer moraš razmišljati na vsakem koraku.   

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Pred izmenjavo so organizatorji naredili FB skupino in skupini WA pogovor,  tako da je komunikacija 

bila zelo enostavna. Bila sem tudi v kontaktu z mojo kontaktno osebo, vendar imajo te v Palermu 

drugačno vlogo kot pri nas. Kadarkoli sem kaj potrebovala, so vedno odgovorili takoj in popolno. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Iz letališča sem se z avtobusom (Prestia e Comande) peljala do centralne železniške postaje v Palermo, 

kamor sta me po 10 minutah prišla iskat kar dva člana organizacijske ekipe, ki sta me z avtom peljala 

v 15 minut oddaljen dom, kjer sem dobila sobo. Čeprav nisem točno vedela kdo me bo prišel iskat, je 

vedno na voljo ogromno ljudi, ki jih lahko opomniš, da potrebuješ pomoč in te ne bodo pustili samega. 

Vsi so zelo prijazni in se trudijo, da se tuji študenti počutimo varno in udobno.  

 

Nastanitev in prehrana 

Nastanitev sem dobila v študentskem domu San Saverio, kjer prebiva 250 študentov. Vsi smo dobili 

svojo sobo, ki ima tudi majhno kopalnico (wc in umivalnik). Čeprav bi naj dom redno čistili, higiena ni 

bila na višku, vendar pa to spada v paket izmenjave v Palermu. V celotnem nadstropju (70 postelj) so 

na voljo samo 3 tuši, ampak večinoma ni bilo težav z zasedenostjo. V istem domu bivajo člani 

organizacijske ekipe, tako da nikoli nismo bili sami. Ker se dom nahaja v najnevarnejšem delu mesta 



 
 
 
 

 

(Palermo's getho) je dan in noč pred vrati varnostnik, tako da težav z varnostjo znotraj doma ni bilo. 

Med delovnimi dnevi smo imeli zagotovljen en obrok. Večinoma je bilo to kosilo v restavraciji bolnice, 

lahko pa si namesto kosila izbral večerjo. Hrana je bila zelo dobra, raznolika, tudi količinsko odlična, v 

stilu italijanske kuhinje. Zvečer in med vikendi smo jedli v restavracijah ali prigrizke iz stojnic v mestu, 

ki so poceni (povprečna večerja stane okoli 7 eur, obilen prigrizek pa 3 eur). Za Palermo upravičeno 

pravijo, da lahko najdeš hrano na vsakem koraku, tudi tam, kjer jo najmanj pričakuješ, zato lačni 

nismo bili nikoli.  

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Dodelili so me na oddelek splošne interne medicine, ki je bila moja prva želja. Vsak dan smo morali 

biti v bolnišnici od 8.00 do 13.00. Zjutraj smo z zdravnikom odšli na vizito, kjer smo sodelovali pri 

anamnezi in statusu in diskutirali o diferencialni diagnozi, terapiji in podobnem, nato pa smo lahko 

sodelovali pri UZ preiskavah, gastroskopijah, brali CT in RTG posnetke ... Ob zanimivih primerih smo 

jih morali preiskati in nato naslednji dan poročati o našem mnenju o diagnozi in podobnem (npr.: 

pacientka je imela vijolično obarvan urin in smo morali poiskati možne vzroke). Vsi na oddelku so bili 

zelo prijazni in pripravljeni razlagati. Paciente smo pregledali tudi sami, še posebej, ko je zdravnik 

menil, da lahko odkrijemo kaj posebnega.  

 

Mentorstvo 

Prvi dan so nas člani organizacijske ekipe peljali na oddelke. Čeprav mi nihče ni znal povedati kdo je 

moj mentor in kam se naj obrnem, se vedno najde kak študent medicine in ti pomaga. Na srečo sem 

na oddelku naletela na mladega zdravnika, ki je tekoče govoril angleško. Ko ga ni bilo, so se tudi drugi 

zdravniki trudili z angleščino, je pa res, da osebno nisem imela toliko težav s komunikacijo, ker imam 

izkušnje z italijanščino.  Ker je avgust mesec dopustov, sem imela več različnih mentorjev, vendar so 

vsi govorili angleško in se trudili z razlaganjem.  

 

Socialni program 

Lahko rečem, da je socialni program v Palermu res izjemen. Mislim, da so upravičili IFMSA nagrado, ki 

so jo prejeli v preteklih letih za najboljši program v organizaciji. Aktivnosti so skoraj vsak dan, ogledali 

smo si večino pomembnih mest na Siciliji z odličnim programom (jazz festival, organizirane večerje, 

degustacija vin in sladic, ogledi znamenitosti itd.), imeli smo tudi organizirane tematske zabave. 

Nasploh mislim, da se zelo splača plačati in se vključiti v socialni program.  

 



 
 
 
 

 

Prevoz 

Letela sem iz Trevisa (Benetke) do Palerma, od tam pa z avtobusom do centra mesta, ker je letališče 

cca. 1 uro oddaljeno od mesta. Po mestu in do plaže smo potovali z avtobusi, ki jih ni težko uporabljati 

in, razen ob vikendi, vozijo na 15-30 minut v vse smeri. Cena za 90' stane 1,40 eur, vozovnice pa, za 

razliko od drugod po Italiji, dejansko preverjajo. Do bližnjih mest se da potovati tudi z vlakom. 

Pomembno pa je, da se zavedamo, da čeprav obstajajo vozni redi, se jih nihče ne drži in zato neko 

striktno časovno planiranje izletov ni mogoče.  

 

Splošna ocena izmenjave 

Z izmenjavo ne bi mogla biti bolj zadovoljna. Relativni primanjkljaj pri praktičnem delu v bolnišnici je 

nadomestil vrhunski socialni program, ki ti poleg zabave prinese tudi veliko poznanstev in deljenje 

izkušenj s študenti medicine iz vsega sveta je koristno v več pogledih.  

 

Približna razdelitev stroškov 

Ker smo CA prejeli zadnji trenutek, je letalska karta bila dražja in sicer sem za povratno vozovnico 

plačala 260 eur, pa čeprav nizkocenovno. Avtobus do mesta stane 10 eur (prav tako povratna 

vozovnica). Dnevno sem za hrano povprečno porabila 5 eur, socialni program pa je bil vreden 140 eur. 

Razna zavarovanja, ki jih zahtevajo in ki si jih želiš imeti (dodatno zdravstveno), so me skupaj stala 

okoli 110 eur. Standard v južni Italiji je relativno nizek, tako da izdatnih stroškov za bivanje ni bilo. Za 

dodatno noč v domu (ker sem z letalom odšla domov en dan po uradnem zaključku) smo morali 

plačati 10 eur, kar je tudi v primerjavi s tamkajšnjimi hostli najcenejša izbira.  

 



 
 
 
 

 

 

Plakat z razporedom socialnega programa.  Poleg navedenih aktivnosti so vsak večer potekale še 

druge v bolj »spontani organizaciji«. 

 

 

Ena izmed dodatnih aktivnosti je bila »food tour«, kjer smo za 7 eur lahko poskusili 10 različnih 

tipičnih specialitet za močne želodce (beri: kuhana svinjska maščoba in poparjeno ovčje črevo). 

 



 
 
 
 

 

 

Razdeljeni smo bili v dve glavni bolnišnici Palerma. ARNAS Civico, v kateri sem bila, je največja 

bolnišnica v Italiji pod Rimom in oddelek splošne interne medicine je razdeljen na dve večji enoti. Na 

vsakem smo bile štiri študentke. 

 

 

Kosilo iz bolnišnične restavracije. 

 

 

Skupinska slika udeležencev izmenjave. Skupina študentov, ki prihajajo v Palermo na izmenjavo, je 

vsako leto večja zaradi dobrega slovesa. Letos nas je bilo 98 in 25 članov organizacijske ekipe.  

 

 

 


