
 
 

    

Makedonija, Skopje - avgust 2018 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime, priimek, letnik: 

Ivana Potočnik, 3. letnik  

 

Čas izmenjave:  

1.8. do 31.8. 2018 

 

Kraj izmenjave 

Izmenjavo sem opravljala Skopju. Moja prva želja je bil Ohrid, vendar je tam na voljo le kardiologija in 

zato tja pride le malo študentov. V času moje izmenjave nas je bilo v Skopju 21, na Ohridu pa nikogar. 

Res da se Skopje sploh ne more primerjati z Ohridom po lepoti in kvaliteti življenja, vendar na koncu 

družba odtehta te prednosti, verjemi!  

Skopje je glavno mesto Makedonije, ki je po velikosti in številu prebivalcev nekako primerljiva s 

Slovenijo, za razliko od tega pa je njihov življenjski standard precej slabši. Mesto je novo, brez bogate 

zgodovine, saj se je v potresu leta 1963 skoraj popolnoma uničilo. Ostala je le trdnjava. Center mesta 

je popolnoma prenovljen – projekt Skopje 2014 (nove stavbe, spomeniki, mostovi…), ki pa so grajeni na 

hitro in posnemajo druga Evropska mesta. Obrobje mesta je zanemarjeno, zapuščeno in polno smeti. 

Tudi študentski dom in bolnica sta v izjemno slabem stanju. 

Poletja v Skopju so načeloma zelo vroča in suha, vendar je bilo poletje 2018 izjema, tako da smo parkrat 

rabili tudi dežnike. 

Glavne znamenitosti v okolici mesta so:  

trdnjava v centru, ki ni prav nič posebnega,  

hrib Vodno na katerem stoji Millenium Cross (s 66m najvišji križ na Svetu) ponuja lep pogled na celotno 

mesto, ob jasnem vremenu pa je mogoče videti tudi obalo Grčije, 

kanjon Matka, je čudovit skalnat kanjon v katerem leži jezero Matka (za Slovenske razmere sicer ni 

presežek), v okolici pa se nahaja tudi srednjeveški samostan. 

 

Viza 

Ne potrebuješ vize. Zadostuje osebna izkaznica. 

 



 
 

    

Zdravje 

V februarju sem opravila teste za hepatitis B, MRSA. MRSA test je za študente medicinske fakultete 

Maribor zastonj, po predhodnem dogovoru ga lahko opraviš na nacionalnem inštitutu za javno zdravje. 

Za hepatitis B sem opravila osnovni test na oddelku za transfuziologijo UKC MB, za kar sem plačala 

približno 23 €.Posebnih cepljenj in drugih testov za Makedonijo ne potrebuješ. Za izmenjavo zadostuje 

Evropska zdravstvena kartica, ki si jo brezplačno naročiš po internetu. Voda je na fontanah načeloma 

pitna, vendar ne škodi, če imaš s seboj medicinsko oglje in probiotike.  

 

Varnost 

Meni osebno je mesto delovalo precej varno, vendar vseeno ni prijetno ponoči hoditi sam po mestu. 

Ljudje v Makedoniji so sicer prijazni, a znajo biti tudi vsiljivi in nadležni. Paziti je potrebno pri taksistih, 

ki te radi prinesejo okoli – če se le da prosite, da vam vklopijo taksi meter.  

 

Denar 

Uradna valuta je Makedonski denar (1 € = 61 den). Jaz sem s seboj vzela Makedonske denarje v 

vrednosti 200eur. V trgovinah sem plačevala s kreditno kartico. Drugače pa imam ISIC bančno kartico, 

tako, da sem lahko tudi na bankomatih dvigovala brez provizije – če je še nimate jo toplo priporočam!  

 

Prevoz 

Jaz sem si prevoz organizirala preko FB skupine (Makedonska skupina v Ljubljani), po priporočilih 

sošolke iz Makedonije. Stvar deluje po principu Prevozov. Po navadi se pridružiš družini (mož in žena), 

ki gresta čez počitnice domov v Makedonijo oz. se vračata v Slovenijo. Cena je 50eur v eno smer, jaz 

sem doplačala 10eur, da so me peljali do študentskega doma v Skopju. Prtljaga navadno ni problem, 

prav tako ni bilo nobenih težav na cesti in na mejah. Vožnja traja nekje od 11 in do 13 ur – odvisno od 

postankov in gneče na mejnih prehodih. Moja izkušnja s prevozom je bila super, saj so ljudje zelo prijazni 

in ti postrežejo še s kakšnim nasvetom. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Približno mesec dni pred izmenjavo so CP-ji ustvarili FB skupino, v katero pa niso posredovali nobene 

informacije. 14 dni prej so ustvarili še WhatsApp skupino v katero so objavili cene za Shuttle bus iz 

letališča do mesta (brez urnika seveda) in 15eur, če želiš, da te oni pridejo iskat na letališče.  Približno 

en teden pred izmenjavo sem kontaktirala svojo kontaktno osebo, ki mi je, za razliko od ostalih, dokaj 

ažurno odgovarjala. Spraševala sem jo kdaj bom dobila Invitation letter, ki ga do takrat še nisem 



 
 

    

prejela, vendar nisem dobila točnega odgovora. Dva dni pred izmenjavo sem jo morala ponovno 

spomniti, da mi je končno poslala Invitation letter, ki sem ga morala oddati kot prilogo za štipendijo. 

Prav tako me je obvestila, da je v tujini in je v času izmenjave verjetno ne bo v Makedoniji. 

Tekom izmenjave smo imeli zelo malo stikov s CP-ji. Redko so nam odgovarjali na vprašanja in nas bolj 

kot ne ignorirali.  

    

Sprejem s strani tujih študentov 

Za plačilo so te CP-ji pobrali na letališču, drugače pa si se moral znajti sam. V študentskem domu so 

sicer vedeli, da prihajamo in nas razdelili v sobe po 4 - vse skupaj pa je potekalo bolj v Balkanskem stilu. 

  

Nastanitev  

Nastanjeni smo bili v študentskem domu Pelagonija, ki naj bi bil najboljši študentski dom v Skopju. Sobe 

in kopalnice so bile obupne, nekatere bolj od drugih. Naša soba je imela razbito okno, okenska polica 

sploh ni bila prisotna (opeka in fugirna pena), stene pa so bile porisane z grozljivimi in neokusnimi 

slikami, zato smo na recepciji prosile za zamenjavo. Po nekaj urnem prerekanju so nam le ponudili 

drugo sobo s katero smo bile izjemno zadovoljne, čeprav še vedno ni ponujala osnovnih bivalnih 

pogojev. Sobe so bile umazane, tla kot da niso bila pospravljena že kako leto, večina žarnic je bila 

pregoretih, iz sobe pa imaš čudovit pogled na mrtve golobe ni podgane, ki ležijo na strehi študentskega 

doma.  Sveža posteljnina je priskrbljena in smeti 1x tedensko odnesejo čistilke, vendar ne kar same od 

sebe, prositi namreč moraš na recepciji.  

Kopalnice so nič manj kot ogabne. Tuš kabina nima zavese, odtok pa se nahaja na sredini kopalnice. V 

celi kopalnici je ena plastična polička, ki ne zdrži niti toaletne torbice. Straniščna školjka je v celoti 

plastična in težko najdeš brezhibno delujoč kotliček. Strop kopalnice je je pomanjkljiv, tako da se vidijo 

cevi iz katerih vsake toliko pade kakšen ščurek. V večini kopalnic so prisotne tudi druge pomanjkljivosti 

kot so odsotnost ogledala,  nedelujoča ključavnica, nedelujoča luč, luknja v steni itd. 

Kuhinja, hladilnik in pralni stroj ne obstajajo. V celem študentskem domu si ne moreš niti zavreti vode. 

Jogurt, mleko in podobni izdelki se zaradi vročine pokvarijo v manj kot enem dnevu. Obleke, ki jih v 

enem mesecu zagotovo zmanjka moraš prati na roke, saj se pralnice odprejo šele z 20. avgustom, za 

povrhu pa en pralni stroj perila stane nekje 8eur. 

 

 

 

 



 
 

    

Prehrana 

Enkrat na dan, med tednom, smo imeli plačan obrok pri Hipocratu v bližini bolnišnice. Osebje je zelo 

prijazno in hrana je precej dobra, vendar se ob 10 fastfood izbirah na meniju hrane kar hitro 

naveličaš. Poleg tega strežejo hrano za študente le do 16h. 

Ob večerih smo hodili jest v mesto, najpogosteje v gostilno Bratski Marak, ki se nahaja blizu 

študentskega doma in nudi poceni tradicionalno makedonsko hrano. Nekajkrat smo si v trgovini kupili 

zelenjavo in kruh ter si sami pripravili solato ali sendviče. Občasno smo jedli tudi v centru mesta, kjer 

pa so cene že precej podobne našim.  

Vode iz pipe raje nismo pili, kupovali smo jo v trgovini ali si jo natočili na fontani ob parkih in cerkvah, 

kar je vseeno precej tvegano, a nihče od nas ni zbolel. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Jaz sem bila sprejeta na oddelek za urgentno medicino, vendar so me prvi dan prakse poslali na oddelek 

za abdominalno kirurgijo. Načeloma me to ni preveč motilo, problem je bil le, da s seboj nisem imela 

scrubs-ov. Te so mi kasneje priskrbeli, a sem izgledala kot razvlečena cunja. Delo poteka dokaj umirjeno. 

V času izmenjave so eno nadstropje abdominalne kirurgije prenavljali, zato so imeli dokaj malo dela. 

Zdravniki so imeli približno dve elektivni operaciji na teden in eno do dve dežurstvi. Večino nezahtevnih 

primerov (npr. hernije) so pošiljali v druge bolnišnice. Enkrat na teden so bili v ambulanti, kjer je bilo 

prav tako precej umirjeno (kontrola pacientov po operacij) in enkrat na teden na 'stand by'. Na oddelku 

je ogromno specializantov, ki večino papirologije in ambulantnega dela opravljajo namesto 

specialistov. Operacije so izredno zanimive, čeprav se večinoma ponavljajo. Najbolj pogosti so 

karcinomi (karcinomi rektuma, debelega črevesja, pankreasa), na dežurstvu pa lahko vidiš tudi 

ogromno drugih zanimivih ali malo manj zanimivih operacij (perforacije, trauma, akutni holecistitis ali 

apendicitis).  

 

Mentorstvo 

Mentorji so zelo dobri kirurgi, ki imajo veliko akademskega znanja, vendar znajo biti zelo perverzni, 

vsiljivi in neprijetni (predvsem do žensk). Če pokažeš interes so te pripravljeni marsikaj naučiti in ti 

razložiti kaj se dogaja. Vsi govorijo zelo dobro angleško, lahko pa se sporazumevaš tudi v hrvaščini. Jaz 

sem se probala malo distancirati od mojega mentorja in se družila predvsem s specializanti. Ti so zelo 

prijazni in ti veliko stvari pokažejo, razložijo in dovolijo. Z enim od njih sem na primer v ambulanti 

odstranjevala šive in, kadar sem gledala njegove operacije, asistirala ter šivala kožo.  

 



 
 

    

Socialni program 

Socialnega programa tako rekoč ni bilo. Druženje in izlete smo si organizirali sami, kar nas je tudi močno 

povezalo. Vse kar so nam organizirali CP-ji je bil vikend izlet na Ohrid, kjer smo imeli izlet z ladjico in 

voden ogled mesta. 

 

Splošna ocena izmenjave 

Izmenjava je bila zame izjemna izkušnja. Kljub vsem tegobam in bivalnim razmeram smo se zelo dobro 

razumeli kot skupina in doživeli ogromno neprecenljivih dogodivščin. Hodili smo na izlete in videli 

Albanijo, Črno Goro in Srbijo. Možnost imaš spoznati šolski sistem drugih držav in zdravstveni sistem 

države gostiteljice. Preko izmenjave dobiš veliko vez, ki ti bodo kasneje v življenju lahko prišle zelo prav, 

boljše spoznaš sam sebe, odrasteš in se osebnostno razviješ. Sama sem iz izmenjave dobila tudi velik 

zagon za medicino in odkrila kaj vse lahko prenesem. Makedonije, kot destinacije za izmenjavo ne bi 

priporočala, zaradi slabega socialnega programa in obupnih življenjskih pogojev, vendar mogoče je bilo 

na koncu ravno to tisto kar nas je tako zelo zbližalo, da sem dobila prijatelje za vse življenje. 

 

Potrebnik 

Za bivanje v študentskem domu nujno potrebujete: 

razdelivec za elektriko, saj je na voljo le ena vtičnica,  

grelnik za vodo, če si želite skuhati kavo ali čaj, 

nož, pribor, lonček in skledico (mi smo si v domu pripravljali solato), 

plastičen lavor in pralni prašek za pranje perila, prav pride tudi vrvica za obešanje perila 

in natikači za v kopalnico. 

V bolnici potrebujete bel plašč, jaz stetoskopa nisem potrebovala. V primeru da ste na oddelku kirurgije 

morate s seboj prinesti scrubs-e (ne v beli barvi!). Prav pride tudi ključavnica za nahrbtnik ali torbico 

kjer boste pustili osebne stvari, saj v kirurški garderobi kradejo. Še boljše pa je da se zmenite z 

mentorjem in stvari puščate v njegovi pisarni.  

Za hojo po mestu in izlete je priporočljivo, da imate malo potovalno torbico za vredne stvari, saj so pri 

nas, na starem bazarju, nekomu ukradli 5.000 den.  

Nasvet: super je če s seboj prinesete kakšne spominke (magnetki, kartice) iz Slovenije, da jih podarite 

mentorju in študentom na izmenjavi. Mi smo si ob koncu izmenjave kupili zastavo in vodoodporni 

flumaster, da smo se eden drugemu podpisali v spomin.  

 

 



 
 

    

Približna razdelitev stroškov 

Stroški izmenjave (v Sloveniji): 180 € 

Test z hepatitis B: 23,27 € - osnovni 

Prevoz: 2x60 € 

Makedonska sim kartica: 8 € 

Hrana: 5-12 €/dan  

Mestni prevoz: 4 € (3 vožnje + kartica) 

Socialni program: izlet na Ohrid 45 € 

 

 

PRILOGE:  

 
Slika 1: Soba 

 



 
 

    

 
Slika 2: Kopalnica  

 

 
Slika 3: Skopje 



 
 

    

 
Slika 4: Skupinska na Ohridu 

 

 
Slika 5: S kajaki po kanjonu Matka 



 
 

    

 
Slika 6: Prenovljeni oddelek za abdominalno kirurgijo 

 
Slika 7: Skupinska slika z mentorjem 


