
 
 

    

Makedonija, Skopje - julij 2017 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime, priimek, letnik: 

Nina Kokalj, 4. letnik (ninakokalj94@gmail.com)  

Čas izmenjave:  

od 1.7. do 31.7. 2017 

 

Kraj izmenjave 

Skopje je glavno mesto Makedonije, ki je po velikosti in številu prebivalcev primerljiva s Slovenijo. Je 

super država, če hočete poceni potovati, jesti, žurati. Po drugi strani pa morate biti pripravljeni na 

slabši standard, slabe razmere v študentskem domu, veliko revnih ljudi, brezdomnih živali, odpadkov. 

Ko hodiš po mestu, se zdi da mesto nima prave identitete, zgodovine, gradi se veliko novih stavb v 

starinskem slogu, kot da posnemajo ostala mesta. Mesto je bilo namreč precej porušeno 1963 zaradi 

močnega potresa. Pripravite se tudi na visoke temperature, vsak dan med 30-40 °C. 

Viza 

Ne potrebuješ vize, niti potnega lista ne, osebna izkaznica zadostuje.  

Zdravje 

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

Maribor zastonj, lahko ga opraviš na nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Za hepB test sem odštela 

45 € v UKCMB na oddelku za transfuziologijo. Za Makedonijo se ni potrebno dodatno cepiti. Voda je v 

mestu povsod načeloma pitna, vendar ne škodi, če imaš s seboj kakšne probiotike. So pa vsa zdravila v 

Makedoniji res smešno poceni, tako da se jih niti ne splača kupovati v Sloveniji (1 paket obližev je 30 

centov). Lekarne pa so na vsakem vogalu.  

Varnost 

Makedonija velja za varno državo, zvečer se brez skrbi lahko sprehajaš sam po mestu. Čeprav so bile 

ravno v času mojega odhoda tam politične napetosti, se tega v Skopju ni čutilo. Je bilo pa v Ohridu v 

času izmenjave res precej potresov. Varno je potekala tudi vožnja s taksiji, brez najmanjšega 

problema. Paziti moraš le, da se v naprej dogovoriš za fiksno ceno ali taksi meter.  

Denar 

Uradna valuta je Makedonski denar (1 € = 60 den). Jaz sem denar sproti dvigovala, imajo pa tudi 

veliko menjalnic. Drugače se pa da s kartico plačati skoraj povsod.   



 
 

    

 

Prevoz 

Do Makedonije in nazaj sem potovala z avtobusom, 46€ Lj-Sk, vožnja traja okrog 15h, vendar imaš 

lahko neomejeno prtljage in prispeš v center mesta, kjer vzameš taksi do študentskega doma, kar 

stane 1.5 €.  Prevoz lahko rezerviraš kakšen teden ali 2 pred izmenjavo, cena je fiksna. Za prevoz nazaj 

sem karto rezervirala predzadnji teden v Skopju. Enosmerna letalska karta Ljubljane-Skopje stane 

160€, če ti ni problem vzeti kakšno tableto in spati na avtobusu, je verjetno boljša ideja avtobus. Taksi 

od letališča do študentskega doma je 20€.  

Komunikacija pred izmenjavo 

Sama sem kontaktirala svojo kontaktno osebo približno mesec in pol pred izmenjavo. Po kakšnem 

tednu mi je odgovorila, nato pa je komunikacija potekala hitreje. Od kontaktnih oseb ne pričakujte 

preveč, večinoma ne znajo ali pa ne odgovorijo. Do študentskega doma smo večinoma morali prispeti 

sami, slišala sem tudi zgodbe, da kontaktna oseba sploh ni odpisala na sporočila. Kontaktne osebe so 

večinoma zainteresirane za rezervacijo kakšne diskoteke, drugače pa poskušajo ignorirati vse v zvezi z 

IFMSA.  

Sprejem s strani tujih študentov 

Sprejema večinoma ni. Mislim da so imeli samo 4 študenti srečo, da jih je pričakala kontaktna oseba 

(še v tem primeru jim je zaračunala prevoz od letališča po taxi tarifi, torej 20 €). Svojo kontaktno 

osebo sem tako videla 2x in še to le v Ohridu, ker nam je organizirala izlet tja. 

So pa na srečo vsaj v študentskem domu vedeli, da prihajamo. Ko sem prišla tja, so bile v sobi že 3 

punce, ki so mi kmalu razkazale dom in Skopje. Z delom v bolnici sem začela šele 3. delovni dan 

izmenjave. Študenti, ki so bili na kirurških oddelkih so večinoma začeli 1 teden kasneje. Na splošni 

kirurgiji so imeli vse skupaj 2 dni prakse. Raziskovalno delo na dermatologiji se pa sploh ni začelo.  

Tekom naše izmenjave so bile vse kontaktne osebe na potovanju nekje v Evropi, tako da smo se 

večinoma mogli znajti sami. Ko pozabiš, da kontaktne osebe sploh obstajajo, in od njih ne pričakuješ 

nič, je življenje lažje.  

Nastanitev  

Živeli smo v študentskem domu Pelagonija, ki je najboljši študentski dom v mestu, kar je precej 

žalostno, ker je kar ogaben. Ker smo bili vsi tako zgroženi, ko smo prvič prestopili prag študentskega 

doma, nas je to že takoj povezalo. Sobe so za 4 osebe. Sicer je bila soba sama kar v redu. Letos smo 

imeli srečo, saj so ravno zamenjali postelje, mize in ostalo opremo v sobi. Posteljnino so nam 

zamenjali trikrat. Tekom naše izmenjave so zamenjali tudi vrata v sobo in v kopalnico. Kopalnica pa je 

zares ogabna, nešteto različnih plesni, živali, umazanije. Lijak nam je tako puščal, da si imel vedno po 



 
 

    

umivanju zob mokre noge, tako da smo vsakič sproti umazanijo iz kopalnice prinesli v sobo.  Nujna 

oprema je električni razdelilec, saj je naša soba premogla samo 1 delujočo vtičnico. Na koncu meseca 

ugotoviš, da je neverjetno na kaj vse se navadiš v 1 mesecu (slika 1 in 2). O kuhinji bi prav rada kaj 

napisala, a je ni bilo, tako da ne morem. Tretji teden izmenjave smo ugotovili, da v študentskem domu 

obstaja tudi mali skupni hladilnik za vse študente, za katerega pa moraš vsakič sproti zaprositi  ključ 

na recepciji. Na vprašanje, če je v študentskem domu pralni stroj pa so se nam samo zasmejali. Se pa 

v mestu da najti pralnice. V študentskem domu ne pričakujte zastonj interneta, lahko pa si kupite 

neomejen internet v sobi in sim kartico z 2gb interneta od enega študenta, ki smo ga poimenovali 

wifi-man, za 5-20 €, odvisno kako dobro se pogajate. Večinoma smo si kupili sim kartico pri Vip 

mobilu (5 gb za 8 €), na wifi pa smo hodili v hotel Orange INN v bližini.  

Od študentskega doma do bolnice je približno 25 min hoje, na poti je veliko marketov in pekarn, tako 

da si lahko tam kupiš zajtrk.  

Prehrana 

Imeli smo zastonj obrok v gostilni Hipokratas, ki leži na vhodu v bolnico. Hrana je pretežno junk-food, 

vendar pa si lahko naročiš tudi kakšno solato. Imajo pa wifi in klimo. Jaz sem imela srečo z oddelkom, 

saj so mi vsak dan postregli kavo in kakšen piškot, nekateri so na oddelkih dobili tudi bolnišnične 

obroke, ki so bili baje zelo dobri. Drugače smo pa večinoma jedli zunaj, največkrat v restavraciji 

imenovani Bratski merak, 10 min od študentskega doma, kjer lahko poješ zares dober obrok in pivo 

skupaj za 3€.  

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Bila sem na pediatriji. Ker sem bila tam edina študentska, sem si lahko izbrala katerikoli oddelek. 

Izbrala sem si otroško nevrologijo, kar je bila res super odločitev. Vsak dan se je moj dan začel ob 

8:30, končal okrog 15h. Pravijo, da je nevrologija tukaj najbolj zaposlen oddelek, in res se vrsta pred 

našo ambulanto kar ni končala. V enem mesecu sem videla ogromno zanimivih sindromov, kliničnih 

slik, se naučila osnove EEG, UZ CNS… Verjetno pa je k tem pripomoglo tudi to, da sem ob prihodu 

pokazala velik interes za to področje. Nihče namreč ne zameri, če se ti ne ljubi delati v bolnici. Še en 

nasvet: vedno imej vse vredne stvari, ki jih prineseš v bolnico pri sebi. Med tem, ko smo delali v 

ambulanti, je nekdo ukradel EEG aparat iz sosednje ambulante. 

Mentorstvo 

Komunikacija je potekala v srbščini, sicer pa vsi dobro govorijo tudi angleško. Mentorica je bila dr. 

Natalija Angelkova. Obvlada svoje področje, sicer je pa tudi zelo razumevajoča. Pacienti in 

specializanti so mi o njej povedali ogromno lepih stvari. Stvari sem lahko puščala v njeni pisarni, pod 

ključem. S seboj me je vzela povsod, mi pokazala ogromno stvari.  



 
 

    

 

Socialni program 

Imeli smo organiziran en družabni večer v Skopju, ter izlet v Ohrid, ki je potekal prvi vikend. Vse ostalo 

smo si organizirali sami, naše kontaktne osebe so bile v tujini. Drugi vikend smo odšli v nacionalni 

park Mavrovo, tretji vikend pa v Solun v Grčijo. Sami smo si organizirali tudi Traditional food and 

drink party, zato je priporočljivo da vzameš s seboj kaj tipično slovenskega.  

Splošna ocena izmenjave 

Izmenjava mi bo kljub slabim pogojem bivanja ostala v res krasnem spominu in jo priporočam vsem.  

V enem mesecu smo se tako spoprijateljili z ostalimi študenti, si sploh ne morem predstavljati, da je to 

mogoče. Dodatna prednost Makedonije so cene, saj si za mali denar res lahko veliko privoščiš.  Na 

izmenjavi se naučiš bolj ceniti Slovenijo, pa ne samo zaradi slabih razmer v Makedoniji, temveč zaradi 

študentov iz drugih evropskih držav. Smo ena redkih držav, kjer specializanti sploh dobijo plačo, da o 

plačanem kroženju niti ne govorim.  

Potrebnik 

Najnujnejša stvar so zagotovo natikači za v kopalnico, kakšno razkužilo, razdelilec, bel plašč za bolnico 

(bele hlače niso potrebne, redko kdo jih nosi v bolnici), stetoskop, ne škodi če imaš s seboj kakšen nož, 

pribor, skledo,kakšno namizno igro, knjigo, nekateri so imeli s seboj tudi mini grelec za vodo. Nujen je 

tudi nahrbtnik za vikend izlete, ključavnica za kovček.  

Približna razdelitev stroškov 

Prevoz: 100 € 

Prehrana: 5-10 €/ dan 

Socialni program: Ohrid izlet 85 €, Mavrovo 25 €, Grčija 55 € (brez hrane in pijače) 

Štipendija: 280 € 

V Sloveniji: 180 €  

Skupno: 500 €  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

 

PRILOGE:  

 

Slika 1: Spalnica 

 

Slika 2: Kopalnica (tega razgleda zagotovo ne bom pogrešala) 



 
 

    

 

Slika 3: Skopje 

 

Slika 4: Skupinska v Ohridu 



 
 

    

 

Slika 5: Mavrovo 

 

Slika 6:  Tradicionalna makedonska hrana 


