
ŠPANIJA-KATALONIJA, BARCELONA- avgust 2018 
POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

 
 
Ime in priimek: 

Janja Kunstek, 4. letnik (janjakunstek@gmail.com) 

 

Čas izmenjave: 

od 1.8. do 30.8. 2018 

 

Kraj izmenjave: 

Barcelona je glavno mesto Katalonije in drugo največje mesto Španije. Mesto se nahaja v okrožju 

Barcelonès, vzdolž Sredozemskega morja, med ustji rek Llobregat in Besòs. Mesto ima približno 1,6 

milijonov prebivalcev, medtem ko ima širše metropolitsko območje približno 5,4 milijona prebivalcev. 

Uradna jezika sta katalonski in španski. Barcelona je živahno mesto, kjer lahko vsak najde nekaj zase; 

od obiskov nočnih klubov, ogledov starega mestnega jedra in njegovih lokalih, do družinsko usmerjenih 

zabaviščnih parkov, muzejev in več. Umetnost in arhitektura so glavni adut mesta, zlasti osupljiva dela 

najbolj znanega arhitekturnega sina Barcelone - Antonia Gaudija. Največ turistov si ogleda njegovo 

slavno baziliko Sagrado Famílio. Mesto ima obsežen in zanesljivim sistem različnih vrst javnega 

prevoza, ki je primeren tudi za obisk bolj oddaljenih znamenitosti. Na plažah v Barceloni pa sonce 

zagotavlja sprostitev v dolgih obdobjih prijetnega toplega vremena, ki je poleti zelo suho in vroče (čez 

dan 30-35 °C). 

 

Viza: 

Za obisk Španije državljani EU ne potrebujemo vize. 

 

Zdravje: 

Pred izmenjavo sem morala opraviti tuberkulinski test. 

 

Varnost: 

Barcelona je evropska prestolnica žeparstva. Nikoli ne smemo imeti mobitela, denarnice, gotovine ali 

pomembnih dokumentov v hlačnem žepu ali v žepu torbe. Pametno je tudi ves čas držati našo torbo. 

Ne puščajte ničesar brez nadzora v kavarni ali restavraciji. Potovanje v paru je dobra praksa. Naša 

povečana pozornost bo odvrnila večino tatov. Pozorni moramo biti predvsem v prenatrpanih prostorih, 

kot so javni prevozi, železniške in avtobusne postaje, La Rambla in Raval. Podzemna železnica je najbolj 



priljubljeno območje za žeparske dejavnosti, ki lahko segajo od preprostih priložnostnih tatvin do 

usklajenih napadov. Nasilje v takih primerih je redko, saj je cilj žeparjev neopazna kraja. Pomembno pa 

je, da smo pozorni na tatove tudi na plaži. 

 

Denar: 

Valuta je evro. Sama sem večinoma plačevala s seboj prinesenim denarjem oz. z Viso. 

 

Komunikacija pred izmenjavo: 

Potrditev moje izmenjave in ostalo sem dobila v juniju, kjer je bilo tudi navedeno, da naj sama 

kontaktiram kontaktno osebo. Sprva je ta odgovarjala dokaj redno, bolj kot pa se je bližala moja 

izmenjava manj je bila ta oseba odzivna. Tudi podane informacije so bile samo kje bomo stanovali, v 

kateri bolnišnici in na katerem oddelku bom opravljala prakso ter, da me bo prišel na letališče iskat 

nekdo drug, saj nje v času moje izmenjave ni v Barceloni. Zadnje tri tedne pred izmenjavo pa je bila 

moja kontaktna oseba popolnoma neodzivna. Približno teden dni pred odhodom smo prejeli tudi 

skupinsko sporočilo s strani lokalnega LEO-ta. V tem sporočili pa prav tako ni bilo konkretnih informacij 

glede našega prihoda. Dobili smo samo informacijo o lokaciji naše nastanitve, da si moramo rezervirati 

prenočišče drugje, če pridemo pred 1.8., da bomo morali kupiti mesečno karto za javni prevoz po 

mestu ter, da se naj obrnemo na naše kontaktne osebe glede naše prakse v bolnišnici.  Ker je bila moja 

kontaktna oseba neodzivna, sem poslala sporočilo tudi LEO-tu, a prav tako nisem prejela nobenega 

odgovora. Nekaj dni pred odhodom so nato ustvarili WhatsApp skupino, v kateri smo bili vsi študentje, 

ki smo se udeležili te izmenjave, ter vodja socialnega programa. Po pogovoru z ostalimi študenti, smo 

ugotovili, da imajo vsi podobne težave pri komunikaciji s kontaktnimi osebami in nihče dejansko nima 

konkretnih informacij o poteku našega prihoda. 

 

Sprejem s strani tujih študentov:  

Na dan prihoda, še vedno nismo vedeli ali nas pride kdo iskat na letališče ali ne, zato smo se morali 

sami organizirati kako priti do naše nastanitve. Prav tako je v času našega prihoda potekala stavka 

taksistov, zato smo se morali z vso našo prtljago poslužiti javnega prevoza. Sama sem prispela 31. julija, 

saj so nam rekli, da začnemo s prakso 1. avgusta. Na dan prihoda še vedno nisem vedela ob kateri uri 

se moram zglasiti na oddelku, niti kako je mojemu mentorju ime. Znova sem poslala sporočilo svoji 

kontaktni osebi in LEO-tu, a znova ni bilo odgovora, zato sem se nato obrnila na vodjo socialnega 

programa. Na srečo je ta bil edini odziven na naša vprašanja in je nekje izvedel, da začnem s prakso 

šele 6. avgusta ter s pričetkom le-te prej ni mogoče. To se je kasneje izkazalo za napačno informacijo, 

saj me je mentor pričakoval že 1. avgusta, a je bil po moji obrazložitvi predhodnih dogodkov zelo 

razumevajoč glede izostanka. Ker je bila moja bolnišnica oddaljena 2h stran od naše nastanitve, nas 



(mene in še 2 študenta) je ta dan študentka, ki je vključena v izvedbo IFMSA izmenjave, tja odpeljala s 

svojim avtom, nam pomagala urediti dokumentacijo ter nas nato poslala na naš izbrani oddelek. 

 

Nastanitev in prehrana: 

Vsi študentje smo stanovali v študentskem naselju Vila Universitària UAB, ki pa med poletnimi 

počitnicami postane nekakšen hostel. V vsakem apartmaju so po štirje študentje, ki si delijo kuhinjo, 

dnevni prostor in kopalnico. Sobo pa si delita po dva študenta. Apartmaji niso klimatizirani, zato smo 

si morali kupili ventilatorje, saj je bilo v sobah prevroče. Povsod v zgradbi je wi-fi, v domu je tudi 

pralnica. Stanovalci študentskega doma smo lahko brezplačno uporabljali bazen. Do najbližje trgovine 

je 10 min, sicer je še ena zelo majhna v samem kampusu, a premore zgolj osnovne stvari. Prav tako sta 

v samem kampusu še dve restavraciji. Prehrane nismo imeli organizirane, kosilo smo jedli v bolnišnici, 

ostale obroke pa smo si večinoma pripravili sami oz. smo se podali v mesto v kakšno restavracijo. Za 

hrano smo ob koncu izmenjave dobili 70 evrov. Cene za hrano in pijačo so v trgovinah in gostilnah 

približno takšne kot pri nas.  

 

Delo v bolnišnici: 

Prakso sem opravljala na oddelku za gastroenterologijo. Na oddelek sem prišla ob približno 8.15 ter 

nato odšla ob 13.00, kar mi je dejansko zelo ustrezalo, saj sem do študentskega doma potrebovala 

približno dve uri. Kljub dolgi vožnji sem tako še vedno imela priložnost za popoldanske oglede. V moji 

bolnišnici je oddelek za gastroenterologijo razdeljen na tri dele: gastrologijo, hepatologijo ter 

endoskopske posege. Svojo prakso sem preživljala na vseh treh področjih in si tako ustvarila celotno 

podobo tega oddelka. Večino časa sem preživela s specializanti, s katerimi smo vsak dan najprej v 

družbi specialistke opravili vsakodnevne obiske pacientov v njihovih bolniških sobah. Celotno osebje 

se je ves čas mojega obiska zelo trudilo, da bi čim več razumela ter se hkrati tudi veliko naučila. Vsi 

zdravniki so bili vešči angleškega jezika, zato je bila komunikacija z njimi preprosta. Po vsakem obisku 

pacientov so mi tudi vedno prevajali potek dogodkov ter me tudi kaj vprašali oziroma razložili. V času 

moje izmenjave na oddelku ni bilo veliko pacientov, kar ni pogosto, a sem v tem času vseeno videla 

mnogo različnih ter zanimivih patologij. Zelo zanimivo se mi je zdelo to, da se na njihovem oddelku vsi 

endoskopski posegi izvajajo v splošni anesteziji. Videla sem tudi kako poteka ERCP. Sama pa sem lahko 

opravila klinični pregled, prav tako pa sem se preizkusila v izvajanju paracenteze (diagnostične in 

terapevtske).  

 

Mentorstvo: 

Moj mentor je bil hkrati predstojnik oddelka. Srečala sem ga na vsakodnevnem jutranjem sestanku ter 

takrat, ko sem opazovala endoskopske posege, saj jih je tudi sam vsakodnevno izvajal. Bil je zelo 



prijazen, trudil se je, da bi videla vsa področja njihove stroke, ter ostalim zdravnikom naročal kaj vse 

mi naj pokažejo oziroma tudi dovolijo narediti.  

 

Socialni program: 

Je bil zelo slabo organiziran. Vodja socialnega programa je bil ta mesec na svoji izmenjavi v  Kanadi. 

Prvi organiziran izlet je bil planiran šele drugi vikend in še to v neki oddaljeni kraj, zato smo si predčasno 

v lastni režiji ogledali nekaj znamenitosti Barcelone. Kmalu zatem so nam podali idejo, da si lahko 

skupaj ogledamo znamenite predele Barcelone, a takrat je bilo že malo prepozno. Družabnih srečanj 

prav tako niso organizirali, zato smo to poskusili sami, a nikoli se nam ni uspelo zbrati v celotnem 

številu. Po končani praksi v bolnišnici smo se večkrat odpravili na plažo. Skupaj smo se ob večerih tudi 

večkrat odpravili v mesto, obiskali pa smo tudi vsakoletni festival, kjer smo lahko opazovali njihovo 

parado ter bili deležnih raznih koncertov. 

 

Splošna ocena izmenjave: 

Izmenjava je bila po mojem mnenju odlična in nepozabna izkušnja, kljub neodzivnosti kontaktnih oseb 

ter slabi organizaciji socialnega programa. Spoznala sem mnogo ljudi iz različnih predelov sveta, 

pobližje tudi spoznala delček njihove kulture ter z njimi preživela veliko lepih trenutkov. Samo mesto 

Barcelona me je prav tako očaralo, saj ima mnogo skritih kotičkov, ki jih je vredno odkriti. Želim si samo, 

da ta mesec ne bi tako hitro minil. 

 

Prevoz 

Letela sem iz Zagreba do Barcelone, od tam pa z avtobusom do centra mesta in nato presedla na drugi 

avtobus, ki je peljal do študentskega doma. Do bolnišnice, mesta in plaže smo potovali z različnimi 

oblikami javnega prevoza, saj je naša mesečna karta pokrivala potovanje po širšem območju Barcelone. 

Do ostalih bližnjih mest pa smo potovali z vlakom.  

 

Približna razdelitev stroškov: 

Letalska karta Zagreb-Barcelona (povratna): 250 € (dražja je bila, ker sem šele junija prejela potrditev 

izmenjave) 

Mestna enomesečna karta: 72 € 

Hrana in pijača: 300€ 

Ventilator: 30€ 

Izleti: odvisno od vašega interesa 

 



 
Razgled iz Parka Güell 

 

 
Sagrada Família 

 



 

Spoznavni večer 
 
 

 

 
Izlet v Colonia Güell 

 
 



 
Skupinska slika gastroenterološkega oddelka 

 
 

 
Razgled na Barcelono iz mesta Tibidabo 

 


