
 
 
 
 

 

Španija-Katalonija, Lleida – avgust 2016 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime in priimek: 

Jerneja Močivnik (jerneja.mocivnik@gmail.com) 

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 31. 8. 2015 

Kraj izmenjave 

Lleida je mesto v Kataloniji, približno eno uro (z avtom) oddaljeno od Barcelone. Žal ni ob morju, 

ampak ima odlične povezave v različne kraje po celotni Španiji. Vreme je (vsaj avgusta) bilo zelo suho 

in vroče- čez dan 30-35 stopinj. Je moderno, čisto mesto, ki ima tudi stari del z gradom (lep razgled) in 

reko, ob kateri ljudje preživljajo popoldneve. Ni najmanjše mesto, a če nisi najbolj lene sorte, lahko 

vseeno prideš peš do večine stvari, s kolesom pa sploh ni problema. Sama sem na prvo mesto seveda 

napisala Barcelono, ki je nisem dobila. Dobronamerno opozorilo- iz informacij tujih študentov sem 

izvedela, da so Barcelono dobili le tisti, ki so se tja prijavili že konec novembra/v začetku decembra. To 

pri nas žal ni mogoče, saj v sredini decembra šele izveš katero državo si sploh dobil- tako, da ne 

polagat preveč upov na Barcelono. Januarja sem bila že prepozna, a roko na srce me sama Barcelona 

ni tako očarala, da bi tam želela preživeti cel mesec. In bivalni pogoji so v Lleidi dosti boljši ;). 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Vse informacije, Invitation letter in ostalo sem dobila v roku- ampak bolj proti koncu, nekje v sredini 

junija. Obstajala je tudi FB skupina z vsemi avgustovskimi udeleženci, a so ravno mene pozabili 

dodati, oz. so me šele avgusta. Nekje junija smo dobili tudi mail z vsemi informacijami (kako priti do 

kraja Lleida, nastanitev, oddelek...).  

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Katalonci so glede tega žal slabi. Moja kontaktna oseba je bila v času izmenjave na Kitajskem, ampak 

mi je zatrdila, da ima v Lleidi ogromno kolegov in me bo nekdo zagotovo pričakal ob prihodu. Dan 

pred prihodom, mi je sporočila, da to žal ne bo mogoče, zato sem takoj poslala mail njihovemu LEO-

tu, ki je rekel, da bo vse uredil in me bo zjutraj nekdo počakal na železniški in me odpeljal do Vile. 

Seveda ni bilo nikogar, zato sem peš, z 10kg backpackom na ramenih in google mapsi v roki sama 

našla pot do Vile :D. So pa imeli nekateri drugi udeleženci boljšo izkušnjo. 

 



 
 
 
 

 

Nastanitev in prehrana 

Nastanitev je res luksuzna, biva se v Vila de Lleida - novejšem študentskem domu, ki je od centra 

oddaljen 30 minut hoje (s kolesom 10), od bolnišnice pa 15 min. Dobili smo tudi vsak svoje kolo, ki 

smo ga lahko zastonj uporabljali cel mesec! Sama sem se vedno vozila v bolnišnico, kar mi je vzelo 

dobrih 5 minut. 

Vsak ima svojo sobo IN kopalnico, vse je novo, vse klimatizirano. Po dva študenta si delita kuhinjo in 

dnevni prostor. V študentskem domu je odprt atrij in veliko skupnih prostorov - imajo celo sobo z 

namiznim nogometom in mizo za namizni tenis. Receptorji in varnostniki doma so prijazni in nič ne 

komplicirajo (tudi, če vas kdo obišče za več dni). Do najbližje trgovine in kavarne je 10 min, avtomati s 

prigrizki in toplimi napitki so tudi v pritličju doma. Povsod v zgradbi je wi-fi. V domu je tudi nov fitnes 

in pralnica. Imeli smo tudi možnost tedenske menjave posteljnine, brisač in čiščenja (20 evrov). 

Za hrano smo ob koncu izmenjave dobili 70 evrov (zadnji teden), kar seveda niti približno ne zadosti 

potrebam za cel mesec, a je bolje kot nič. Cene za hrano in pijačo so v trgovinah in gostilnah približno 

takšne kot pri nas. Je pa kuhinja zelo dobro opremljena, tako da si lahko pripravite karkoli. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Prakso sem opravljala v Hospital Universitari Arnau de Vilanova na oddelku za Pediatrijo, kar se je 

izkazalo za kar dobro izbiro. Sama sem imela srečo in sem prakso lahko preživljala na pediatrični 

urgenci in 3x tedensko z otroškim nevrologom, saj me to oboje zanima. V bolnišnici sem bila navadno 

od 9ih do 15ih. Anamnezo je jemal (in mi jo prevedel) zdravnik, saj je večina pacientov govorila 

katalonsko (ki NI tako podobna španščini, da bi lahko kaj ekstra razumel :D). Sem pa lahko opravljala 

preglede (na nevrologiji je bilo to še posebej zanimivo) in sodelovala pri načrtovanju diagnostike in 

zdravljenja. Asistirala sem tudi pri drenaži abscesa in opazovala lumbalno punkcijo. So pa na urgenco 

prihajali zelo raznoliki primeri, tako da je bilo kar nekaj zanimivega za videti (od prehladov, pljučnic in 

vročinskih stanj do infekcijske mononukleoze, zlomov kosti, pretresov možganov, hipoglikemije, 

novorojenčkov z zlatenico, epileptičnih statusov…). Še bolj zanimivo je bilo na nevrologiji, kjer sem 

videla ogromno primerov, ki jih (nekaterih) v Sloveniji nisem imela priložnosti (redki genetski sindromi 

in kromosomopatije, različne vrste epilepsij, nevrofribromatoza, fragilni X sindrom, ADHD, avtizem, 

hidrocefalusi, ahondroplazija, paralize živcev, možganska kap pri 10 dni staremu dojenčku, 

polinevropatije, sturge-weber syndrome….). Tu sem se veliko naučila, saj je bil zdravnik res super (tudi 

z angleščino :D). 

Pomembno: znanje angleščine je v Španiji res slabo- tudi med zdravniki. Super je, če znate vsaj neke 



 
 
 
 

 

osnove španščine, boste lažje sledili (sploh glede na to, da nekateri zdravniki znajo le osnove 

angleščine). 

Mentorstvo 

Z mentorjem nisem imela veliko stika, saj je bil v bolnišnici le prva dva tedna, nato je šel na dopust. Bil 

je endokrinolog in avgusta ni imel veliko pacientov, z njim sem bila le dvakrat v ambulanti. Je bil pa 

prijazen in znal dobro angleško. Že prvi dan me je predstavil osebju na urgenci, kjer sem potem imela 

druge »mentorje«. Sestre in zdravniki so bili v splošnem zelo prijazni. 

 

Socialni program 

Socialnega programa ni bilo organiziranega-sploh. Prvi teden nam je Daniel (edina kontaktna oseba, 

ki je bila dejansko v pomoč) razkazal mesto, nas odpeljal v trgovine po hrano in nasploh pomagal, kjer 

je lahko. Ampak naj vas to ne odvrne, v Španiji je ogromno lepih krajev in še več zanimivih stvari za 

počet, tako da je dejansko vseeno, če socialni program je ali ne. Z ostalimi študenti na izmenjavi 

(okrog 10 nas je bilo) smo vsak vikend odpotovali v drug kraj. Organizacija je lahka, če le imaš malo 

žilice za potovanja, saj je Španija odlično pokrita z železnicami, avtobusi in blablacar-jem. Ogledali 

smo si Tarragono (čudovit kraj ob še lepšem morju), Barcelono, Valencijo, Zaragozo… Možnosti je 

ogromno. Tudi v bolnišnici se ni bilo težko dogovoriti, da si lahko manjkal v petek in/ali ponedeljek, saj 

so nas ves čas nagovarjali, da moramo čim več potovati in videti :D. Med tednom smo v Lleidi hodili 

na bazen, k reki v park, v bare, stari del mesta… Velikokrat smo si sami organizirali zabave ob večerih- 

nihče se ni ekstra pritoževal. Dolgčas vam definitivno ne bo. 

 

Prevoz 

Ryanair iz Benetk do Barcelone- kupila sem le enosmerno karto, ker sem po izmenjavi odpotovala še v 

Maroko (karta iz Barcelone le 25 evrov, izkoristite). Plačala sem okrog 60 evrov.. V Španiji sem največ 

koristila blablacar, super funkcionira. Barcelona-Lleida: 8-10 evrov (bus 16 evrov, vlak 15-40 evrov). 

 

Splošna ocena izmenjave 

Z izmenjavo sem bila zadovoljna, škoda da traja le en mesec, ker je minil res prehitro. Strokovni del je 

bil zame v redu, naučila sem se kar nekaj novega (ampak se moraš tudi malo znajti, če vas neko 

področje še posebej zanima, poiščite zdravnika, ki tam dela in ga prijazno vprašajte, če se mu lahko 

kdaj pridružite…), ampak ne pričakujte, da boste odkrili toplo vodo. Nastanitev bi težko bila boljša, s 

skupino pa smo se imeli super. Torej ta izmenjava ima vse pogoje, da si jo naredite nepozabno! :D  

 



 
 
 
 

 

Približna razdelitev stroškov 

Enosmerna karta Benetke-Barcelona: 60 evrov 

Cena hrane podobna slovenskim, prevozi tudi, za ostalo pa odvisno koliko in kam potuješ ter kaj si 

privoščiš. So pa prenočišča in ostale aktivnosti julija in avgusta seveda dražje kot čez leto. 

 

Na slikah: 1. Lleida, 2. del naše skupine v Valenciji, 3. pacientka, 4. lumbalna punkcija 

 

 

 

 


