
	
	

MALTA,	MSIDA	–	september	2018	
Poročilo	enomesečne	IFMSA	klinične	izmenjave	

	

Barbara	Lovrenčič,	6.	letnik	

od	1.	9.	do	30.	9.	2018	

	

Kraj	izmenjave	

Letošnji	september	sem	preživela	na	izmenjavi	na	Malti,	v	mestu	Msida,	kjer	se	nahaja	tudi	največja	

bolnišnica	na	Malti	–	Mater	Dei	Hospital.	Od	prve	plaže	je	bilo	naše	stanovanje	oddaljeno	cca.	20	min	

hoje,	od	glavnega	mesta,	Vallette,	pa	le	15	min	vožnje	z	avtobusom.	Na	Malti	imajo	dva	uradna	jezika	

–	 malteščino	 in	 angleščino.	 V	 času	 izmenjave	 nisem	 naletela	 na	 prebivalca,	 ki	 ne	 bi	 znal	 govoriti	

angleško,	tudi	vse	oznake/	napisi	so	v	angleščini,	tako	da	se	kjer	koli	zlahka	znajdeš.	Avtobusna	mreža	

je	dobro	razvita.	Septembra	nas	je	bilo	na	izmenjavi	približno	15	tujih	študentov.	

	

Viza	

Ni	potrebna.		

	

Zdravje	

Kakšen	mesec	pred	odhodom	sem	morala	preko	e-maila	poslati	Health	form,	ki	ga	je	izpolnila	moja	

osebna	zdravnica	na	podlagi	opravljenih	testiranj	in	cepljenj.	Opraviti	sem	morala	testiranja		za	rubello,	

varicello-zoster,	hepatitis	B,	RTG	p/c	za	tuberkulozo,	 teste	za	HIV	 in	hepatitis	C.	Če	si	bil	cepljen	po	

programu,	drugih	dodatnih	cepljenj	ni	potrebno	opraviti.	

Potrebno	 je	 imeti	 veljavno	 evropsko	 kartico	 zdravstvenega	 zavarovanja	 in	 dodatno	 turistično	

zavarovanje	z	asistenco.	V	potovalni	lekarni	bi	priporočala	kremo	za	opečene	predele	po	sončenju	in	

kremo,	ki	vsebuje	antihistaminik	(meduze,	mravlje	na	klifih,	komarji).		

Zaščita	pred	soncem	je	obvezna,	zato	v	poletnih	mesecih	priporočam	veliko	sončne	kreme	in	sončna	

očala.		

	

Varnost	

Na	Malti	sem	se	počutila	varno,	a	previdnost	ni	odveč.	Izogibala	sem	se	sprehajanju	okrog	v	temi	čisto	

sama,	sicer	pa	je	na	ulicah	vedno	nekaj	ljudi	in	sem	tudi	to	preživela.	:D	

Včasih	sem	se	kam	z	avtobusi	odpravila	sama	in	načeloma	so	zmeraj	polni.	Tudi	taksisti	so	zelo	prijazni.		



	
Prvidnost	je	potrebna	tudi	v	morju	(skoki	v	morje,	meduze)	oz.	na	plaži	zaradi	visokih	temperatur	in	

pomanjkanja	sence.		

	
Slugs	bay.	

	

Denar	

Na	Malti	uporabljajo	evre.	Bankomati	so	dostopni	kjer	koli	(v	bolnišnici,	nekaj	metrov	od	stanovanja...).	

	

Prevoz	

Letalsko	karto	sem	kupila	julija	pri	prevozniku	Wizz	Air,	zanjo	sem	odštela	170	eur	(direktna	povezava,	

32	kg	+	10	kg	prtljage).	Letela	sem	z	Dunaja	na	edino	letališče	na	Malti.	Na	letališče	nas	niso	prišli	iskat	

študenti,	so	nam	pa	gostitelji	po	želji	uredili	taksi	prevoz.	Tako	me	je	na	letališču	pričakal	voznik	taksija	

in	 me	 zapeljal	 točno	 pred	 stanovanje	 (oddaljeno	 približno	 10	 km	 od	 letališča).	 Priporočam,	 da	 se	

pozanimate	o	pravem	naslovu,	prosite	za	fotografije	zgradbe/	vhodnih	vrat	itd.,	saj	so	nekateri	študenti	

izgubljeno	tavali	po	ulicah,	preden	so	našli	stanovanje.		

Po	otoku	smo	največ	potovali	z	javnimi	avtobusi	in	taksiji	(aplikacija	Taxify).	Taksiji	so	v	primerjavi	z	

našimi	dražji.	Porabila	sem	tudi	3	avtobusne	karte	(1	kartica	za	15	eur	=	12	voženj;	posamezna	vožnja	

na	 avtobusu	 pa	 stane	 2	 eur;	 priporočam	kartico,	 ki	 jo	 načeloma	 lahko	 kupiš	 tudi	 v	 trgovinici	 sredi	

bolnišnice).	Če	smo	 imeli	organiziran	socialni	program,	so	nam	gostitelji	naročili	kombi.	Z	Malte	na	

Gozo	te	zapelje	trajekt,	ki	ga	plačaš	samo	v	smeri	nazaj,	5	eur.		

	

Komunikacija	pred	izmenjavo	

Priprave	na	izmenjavo	so	bile	precej	kaotične.	Že	januarja	je	bilo	potrebno	poslati	veliko	dokumentov	

(potrdilo	 o	 nekaznovanosti,	 zavarovanje	 odgovornosti...).	 Nato	 so	 gostitelji	 zamujali	 s	 Card	 of	

Acceptance,	niso	upoštevali	nobene	moje	želje	glede	oddelka,	tako	da	smo	na	koncu	sklenili	dogovor	–	



	
jaz	zamenjam	avgust	za	september,	oni	pa	mi	poskušajo	omogočiti	prvo	željo	glede	oddelka,	kar	so	mi	

potem	tudi	omogočili.	:)	

Nad	 organizacijo	 izmenjave	 smo	 bili	 nad	 gostitelji	 v	 večini	 zelo	 razočarani.	 Bolnišnica	 je	 zahtevala	

zavarovanje	poklicne	odgovornosti	za	študente,	vendar	gostitelji	tega	niso	dobro	preučili	in	so	nas	ves	

čas	prepričevali,	da	je	»liability	insurance«	enako	kot	»malpractice	insurance«,	čeprav	to	ni!	Tako	sem	

sama	 pisala	 mnogim	 zavarovalnicam	 po	 Sloveniji	 in	 Evropi.	 »Malpractice	 insurance«	 študenti	 v	

Sloveniji	ne	moremo	skleniti,	prav	tako	ne	na	Malti.	Sem	pa	nato	pridobila		zavarovanje	ProTrip	World-

H	(5	eur/	mesec),	za	katerega	mi	je	tudi	neka	britanska	predstavnica	študentske	organizacije	sporočila,	

da	to	zavarovanje	v	VB	in	nasplošno	v	Evropi	upoštevajo	kot	»malpractice	insurance«.	Sklenjeno	sem	

imela	tudi	zavarovanje	pri	StudentsInsured,	ki	je	vključevalo	zavarovanje	odgovornosti	zasebnika.		Prav	

tako	nam	gostitelji	niso	podali	jasnih	informacij	glede	»Health	form«,	tako	da	sem	morala	jaz	njih	prva	

kontaktirati.	

Potrebne	informacije	glede	izmenjave	so	nam	na	e-mail	posredovali	2	tedna	pred	izmenjavo,	takrat	so	

ustvarili	 tudi	Facebook	skupino.	Kakšen	 teden	pred	 izmenjavo	so	nam	poslali	anketo	o	željah	glede	

bivanja,	lokacijo	bivanja	pa	smo	izvedeli	nekaj	dni	pred	prihodom.		

Organizatorji	 so	 bili	 odzivni	 na	 vsa	 vprašanja	 tekom	 izmenjave.	 Komunikacija	 je	 potekala	 preko	

Whatsapp	pogovora	in	Facebook	skupine.	

	

Sprejem	s	strani	tujih	študentov	

Na	prvi	ponedeljek	v	mesecu	so	nas	gostitelji	skupaj	odpeljali	v	bolnišnico,	vsakega	do	svojega	

mentorja.	Nismo	imeli	vsak	svoje	kontaktne	osebe,	ampak	vsi	skupaj	celoten	organizacijski	odbor	in	

je	zadostovalo.		

	

Nastanitev		

Bivali	smo	v	stanovanjih,	v	katerih	naj	bi	čez	leto	bivali	tamkajšnji	študenti.	Stanovanje,	ki	smo	si	ga	

delile	3	punce,	je	bilo	peš	oddaljeno	le	10	min	od	bolnišnice.	Pot	iz	našega	stanovanja	do	bolnišnice	je	

bila	zelo	lepa	in	varna,	vodila	je	skozi	univerzo.	Nekoliko	manj	sreče	so	imeli	študenti	v	enem	izmed	

stanovanj,	 ki	 so	 na	 (najhitrejši)	 poti	 do	 bolnišnice	 prečkali	 hitro	 cesto,	 tako	 kot	 to	 sicer	 počnejo	

domačini.	V	bližini	našega	stanovanja	so	bile	manjše	trgovine.	

Stanovanja	so	bila	sicer	lepo	opremljena,	vendar	brez	klim.	Na	začetku	smo	morali	stanovanja	temeljito	

počistiti,	saj	nam	avgustovski	študenti	niso	namenili	ravno	lepe	dobrodošlice.	Prav	tako	je	bilo	potrebno	

prinesti	svojo	posteljnino	in	brisače.		

	



	

	
Izlet	v	Marsaxlokk.	

	

Prehrana	

Čez	teden	smo	imeli	zagotovljeno	kosilo	–		sendvič,	pol	litra	vode	v	plastenki	in	sadje/čokoladico.	Obroki	

nam	večinoma	niso	bili	okusni	ali	pa	nas	niso	nasitili,	zato	smo	si	kuhali	tudi	sami	v	stanovanjih,	ki	so	

bila	primerno	opremljena.	Cena	hrane	v	trgovinah	je	primerljiva	s	Slovenijo,	le	cena	sadja	in	zelenjave	

je	višja.	Za	pitje,	kuhanje	kave	 in	 juh	sem	uporabljala	ustekleničeno	vodo,	voda	 iz	pipe	pa	se	 lahko	

uporablja	za	pripravo	testenin	–	tako	so	mi	svetovali	domačini.	Imajo	Lidl.		

	

Delo	v	bolnišnici	oz.	inštitutu	

Prakso	sem	opravljala	v	največji	bolnišnici	na	Malti	–	Mater	Dei	Hospital.	Celotna	bolnišnica	deluje	

skoraj	 popolnoma	 v	 angleščini!	 Oznake	 po	 bolnišnici,	 izvidi,	 dokumentacija,	 operacijski	 zapisniki,	

kartoteke	–		vse	je	v	angleščini!	Seveda	tudi	vso	osebje	zelo	dobro	govori	angleško.	Mater	Dei	Hospital	

je	ogromna	in		moderna	stavba,	imajo	veliko	različne	opreme.	Sredi	bolnišnice	je	tudi	kavarna	in	manjša	

trgovina,	 kjer	 lahko	 kupiš	 vse	 od	 knjig	 pa	 do	 kozmetike.	 Prav	 tako	 je	 v	 bolnišnici	 tudi	medicinska	

fakulteta.	

Moja	praksa	je	potekala	na	oddelku	ORL,	5	dni	na	teden.	Moj	mentor	je	bil	predstojnik	oddelka	in	vodja	

ene	izmed	ekip	zdravnikov	na	ORL,	z	njim	sem	se	odlično	razumela.	Dan	sem	pričela	ob	8.30	in	ostala	

tako	dolgo,	kolikor	sem	sama	želela.	Ob	ponedeljkih	sem	v	operacijski	dvorani	ostajala	do	18.	ure,	saj	

je	 imela	ekipa	mojega	mentorja	operativni	dan	 in	so	 imeli	naročene	operacije	do	večera.	Včasih	so	

operirali	 pozno	 v	 večer,	 program	 pa	 imajo	 tudi	 ob	 sobotah.	 Ostale	 dni	 sem	 prisostvovala	 delu	 na	

»outpatients«	 oddelku.	 Popoldne	 pa	 sem	 spremljala	 primere	 v	 urgentni	 ambulanti.	 Mentor	 mi	 je	

dovolil,	da	sem	se	lahko	pridružila	tudi	drugim	ekipam	zdravnikov.		

V	ambulanti	so	mi	zdravniki	pred	prihodom	pacienta	razložil	njegovo	zgodovino,	posebnosti	določene	

patologije,	na	kaj	moram	biti	pozorna	pri	takšnih	pacientih.	Pacienta	sem	običajno	lahko	pregledala	še	

sama	ali	pa	mi	je	zdravnik	pokazal	določeno	posebnost,	skupaj	smo	nato	pregledali	še	izvide.	Razlagali	



	
so	mi	slikovno	in	avdiološko	diagnostiko,	na	koncu	pa	so	z	veseljem	odgovarjali	na	moja	vprašanja.	

Tudi	med	operacijami	in	manjšimi	posegi,	endoskopijami	so	mi	običajno	razlagali,	kaj	počnejo.		

Vsi	zdravniki	so	mi	razlagali	o	primerih,	eden	mi	je	pripravil	učno	uro	s	ppt	predstavitvijo,	spet	drugi	je	

med	pavzo	razvil	dolgo	in	zanimivo	debato	s	področja	otologije.	Podali	so	mi	res	veliiiiiko	znanja.		

Ker	je	na	oddelku	zaposlenih	nekaj	tujih	zdravnikov,	se	ti	s	pacienti	pogovarjajo	izključno	v	angleščini,	

kar	 je	 bilo	 zame	 super.	 Lahko	 sem	 pregledovala	 ušesa	 z	 otoskopom.	 Z	 aspiratorjem	 sem	 pod	

otomikroskopom	odstranjevala	 cerumen.	Prav	 tako	 sem	se	 tudi	 »scrub-in«-ala	 in	asistirala,	 vendar	

manj	 kot	 pri	 nas.	 Malteški	 študenti	 medicine	 načeloma	 na	 vajah	 v	 bolnišnici	 ne	 pridobivajo	 nič	

praktičnih	znanj,	le	opazujejo	delo	zdravnikov,	tako	da	sem	imela	kar	srečo.		

Celotno	osebje	ORL	oddelka	me	je	zelo	toplo	sprejelo,	na	oddelku	sem	se	počutila	odlično.		

	
Mater	Dei	hospital.		

	

Socialni	program	

Nekaj	socialnega	programa	je	bilo	organiziranega	s	strani	gostiteljev.	Z	nekaterimi	dogodki	smo	bili	

zadovoljni,	z	drugimi	manj.	Jezilo	nas	je,	da	so	po	večini	gostitelji	zamujali	ali	pa	so	dogodek	enostavno	

slabo	organizirali.		

Smo	pa	zato	noro	uživali	na	izletih,	na	katere	smo	se	študenti	na	izmenjavi	odpravili	sami.	Vseeno	smo	

hvaležni,	saj	so	nam	gostitelji	svetovali	glede	dobrih	restavracij,	krajev,	vrednih	ogleda,	o	uporabnih	

aplikacijah	itd.	Malta	je	res	zelo	lepa,	naravne	lepote	te	kar	prevzamejo.	Ker	imaš	na	voljo	cel	mesec,	

si	lahko	ogledaš	res	skoraj	vse.		



	

	
Comino,	Blue	Lagoon	

Splošna	ocena	izmenjave	

Čeprav	so	bile	priprave	na	izmenjavo	nekoliko	otežene	in	sem	morala	sama	vložiti	veliko	truda	v	iskanje	

pravih	zavarovanj	in	dokumentacije,	sem	se	s	tem	tudi	veliko	naučila	in	mi	bo	mogoče	še	kdaj	koristilo.	

V	skupnem	lahko	rečem,	da	je	bila	izmenjava	zame	zelo	pozitivna,	nepozabna	izkušnja.		

Izmenjava	 na	 Malti	 je	 skoraj	 definicija	 popolnega	 poletja	 -	 dopoldne	 pridobivaš	 nova	 znanja	 v	

bolnišnici,	popoldne	pa	z	novimi	prijatelji	uživaš	na	plaži	ali	raziskuješ	čudovite	kraje	po	Malti.	Domačini	

so	 res	 zelo	 topli	 in	 pripravljeni	 pomagati.	 K	 moji	 odločitvi	 za	 izmenjavo	 je	 prispevalo	 dejstvo	 –	

angleščina	kot	uradni	jezik,	kar	je	na	koncu	samo	potrdilo	moja	pričakovanja.		

	

Potrebnik	

Potrebuješ	pretvornik	za	vtičnice.		

V	bolnišnici	zdravniki	nosijo	»smart	clothes«	–	 	srajica	do	komolcev,	dolge	hlače	 in	zaprti	čevlji.	Biti	

moraš	urejen,	ne	pa	pretirano	(recimo	ne	suknjiča	ali	kravate).	Ženske	lahko	nosijo	tudi	obleke	ali	krila,	

dolžine	vsaj	do	kolen.	Ne	sme	se	nositi	jeansa	in	superg.	Študenti	smo	se	poskušali	držati	pravil,	vendar	

smo	vsi	nosili	superge	in	je	bilo	vse	OK.	;)		

	

Približna	razdelitev	stroškov	

Letalska	vozovnica:	170	eur	+	40	eur	GoOpti	

Taksi	z	letališča	in	nazaj:	27	eur	

Prevoz	po	Malti:	cca	150	eur	

Hrana:	cca	250	eur	

Urejanje,	pridobivanje	dokumentov:	150	eur	

+	ostalo		

Mi	smo	veliko	potovali	in	jaz	rada	dobro	jem.	:P	Če	potrebuješ	dodatne	info,	me	kontaktiraj.	:)	


