
   

MALTA, avgust 2016 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

Daša Bosilj, 5.letnik 

od 1.8  do 31.8. 2016 

Kraj izmenjave 

Izmenjavo sem opravljala na Malti, v mestu Msida. C Naše stanovanje je bilo oddaljeno 

približno 20min hoje do Mater Dei bolnišnice ter 5min hoje do morja (marine, prva lepša 

plaža je bila približno 25min hoje stran). V Msidi so bile na dosegu roke vse stvari, ki smo 

jih potrebovali: supermarketi, lekarne, kavarne, fast food restavracije; zelo blizu je bila 

tudi avtobusna postaja, od koder si lahko ujel avtobuse po celotnem otoku.  

Viza 

Viza ni potrebna. 

Zdravje 

Pred odhodom sem morala izpolniti njihov Health Form ter ga poslati v bolnišnico. 

Opraviti sem morala test za tuberkulozo, hepatitis B in C, rubelo, varičelo in HIV. 

Rezultate je bilo potrebno poslati približno 1 mesec pred odhodom. 

Varnost 

Malta je zelo varna država. Radi se pohvalijo, da imajo eno izmed najnižjih stopenj 

kriminalitete v EU. Vsi avtobusi ter javna mesta so opremljena s kamerami. Nihče od 

udeležencev izmenjav avgusta ni imel slabe izkušnje, vsi smo se počutili popolnoma varno 

med pohajkovanjem okoli podnevi in ponoči.  

Denar 

Njihova valuta je Euro, tako da z menjavanjem denarja ni problemov. 

Prevoz 

Letela sem iz Budimpešte na njihovo edino letališče, Luqa. Cena povratne letalske karte 

je bila okoli 150eur, z vključeno dokupljeno 15kg prtljago. Letela sem z Ryanairom. Cene 

letov iz vseh sosednjih letališč so bile primerljive, poleti so precej višje, saj je to za 

      



   

Malto visoka turistična sezona. Karto sem kupila sama preko spletne strani Ryanair in ne 

preko turistične agencije.  

Komunikacija pred izmenjavo 

Nekako 1 mesec pred izmenjavo so nas organizatorji dodali v skupino na Facebooku, kjer 

so objavljali vse pomembne podatke glede same izmenjave. Bilo jih je približno 5, vsakega 

si lahko kontaktiral na Facebooku ali Whatsappu in vsi so zelo hitro odpisovali ter ti 

poskušali pomagati po najboljših močeh. Ni pa imel vsak študent svoje kontaktne osebe, 

ampak je bilo teh 5 študentov zadolženih za vse. Preko Facebook skupine je kasneje 

potekala tudi vsa komunikacija glede socialnega programa, obveznosti, težav… 

Sprejem s strani tujih študentov 

Dan pred odhodom mojega letala me je na Facebooku kontaktirala oseba, ki me je prišla 

iskati na letališče naslednji dan. Povedala mi je, kakšen je njen avto in registrska številka 

ter kje pred letališčem me bo čakala. Našli sma se brez težav, odpeljala me je do 

stanovanja. Prvi »delovni« dan, ponedeljek, smo imeli zjutraj »Orientation«, kjer so nam 

organizatorji razkazali bolnišnico, njihovo univerzo, pokazali, kje lahko dvignemo naše 

obroke ter nas na koncu odpeljali k našim mentorjem. Za študente, ki so na Malto prišli 

kasneje, so nato še večkrat kasneje organizirali Mini Orientation days. 

Nastanitev  

Študenti smo živeli  v najetih stanovanjih, vsa so bila v okolici bolnišnice. Bila so različnih 

velikosti, naše stanovanje je bilo za 7 oseb: 4 spalnice, 2 kopalnici, dnevna soba in 

kuhinja. Ostali so živeli tudi po 10 ali 12 oseb skupaj v istem stanovanju. Stanovanja so 

bila precej na nivoju in lepo opremljena, za 

čistočo smo skrbeli sami. Ker smo jih prevzeli od 

julijskih študentov, smo najprej cel dan čistili, 

nato pa smo čistočo poskusili vzdrževati (malo 

težje, glede na to da nas je bilo v stanovanju 7). 

Bilo je nekaj pomankljivosti, npr. ena kopalnica 

ni imela luči, pralni stroj je delal na samo enem 

programu, vendar smo bili načeloma zadovoljni, 

saj stanovanja nekaterih ostalih niso imela niti 

wifi-ja. Mogoče edina stvar, ki smo jo bolj 

pogrešali, je bila klima, vendar smo se nekako 

navadili in z zapiranjem oken podnevi, v 

stanovanju niti ni bilo tako vroče. 

      



   

Prehrana 

Zagotovljen smo imeli en obrok na dan, vendar ni bil ravno topel. Dobili smo sendvič, 

jabolko in pol litra vode. Izbiral si lahko med 4 vrstami sendvičev, večina nas jih je nehala 

jesti po 2 tednih. Vsak dan smo si celo stanovanje skupaj skuhali topel obrok, seveda smo 

si razdelili stroške sestavin. Pol litra vode je bilo uporabnih, saj voda iz pipe pri njih ni 

pitna in smo si tako vedno kupovali ustekleničeno. 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Prakso sem opravljala v glavni bolnišnici na Malti, Mater Dei Hospital. Izbrala sem si 

onkološki inštitut, ki je tudi posebna bolnišnica znotraj večje Mater Dei - Sir Anthony 

Mamo Oncology Center. Delo sem opravljala 5 dni na teden, čeprav je njihov redni delovni 

teden dolg 6 dni - delajo namreč tudi ob sobotah, vendar se to od mene ni pričakovalo. 

Delovni dan sem večinoma začenjala ob 7.30 ter 

zaključila okoli 12 ali 13 ure. Na lastno pobudo sem 

rotirala med več oddelki onkološkega inštituta - 

paliativni oddelek, oddelek za kemoterapijo, pediatrično 

onkologijo ter hematologijo. Večinoma sem prisostvovala 

delu v ambulantah, ko na razporedu ni bilo ambulant, 

sem bila na dnevnem oddelku ali v manjši operacijski 

dvorani. Pregledovala sem paciente, jemala vensko kri, 

nastavljala infuzije… Na oddelkih sem pisala tudi 

protokole za kemoterapijo.  

Na enomesečni praksi sem pridobila ogromno izkušenj iz 

področja onkologije. Glavna prednost je ta, da je na 

Malti uradni jezik angleščina in tako vsi zdravniki ter 

medicinsko osebje govorijo odlično angleško. Ravno tako 

so v angleščini vsi obrazci, zdravila in navodila. 

Mentorstvo 

Z mentorjem sva imela odličen odnos. Vedno mi je razložil zgodovino posameznega 

pacienta ter odgovarjal na moja vprašanja. V kolikor je imel administrativno delo, me je 

poslal na oddelek k specializantom. Spodbujal me je, da si naj pogledam oddelke in 

ambulante, ki me zanimajo, hkrati pa mi je večkrat tudi rekel, naj si vzamem prost dan 

ali odidem prej raziskovati Malto. 

Socialni program 

      



   

Socialni program je bil organiziran res zelo dobro, dogajalo se je praktično vsak dan. 

Večinoma so objavili program za naslednji dan v Facebook skupino, nato pa smo se 

prijavili s komentiranjem objave. Organizirani so bili celodnevni izleti na sosednja otoka 

Gozo in Comino, odhodi na vse večje plaže po 

Malti, ogledovanje znamenitosti, zabave v  

Pacevillu, National Food and Drinks party, Pool 

party, Boat party, proslava ob njihovem 

nacionalnem prazniku, ogled glavnega mesa 

Vallette, obisk festivala vina, BBQ na plaži, 

potapljanje z jeklenko, lov na zaklad… res 

ogromno. Seveda si se na vsako prijavil po želji, 

nič ni bilo obvezno. Večinoma smo se vozili z 

javnimi prevozi, za nekatere dogodke so najeli 

privatni transport in smo nato plačali, vendar so 

bile cene zmerne, 4 ali 5eur. 

Splošna ocena izmenjave 

Izmenjavo bi priporočala vsem, ki si želijo odnesti veliko od svojega praktičnega dela v 

bolnišnici, popoldne pa uživati na plažah. Ogromna prednost je to, da vsi govorijo 

angleško (zdravniki, pacienti, sestre), zato od praktičnega dela lahko odneseš res veliko. 

Podnebje je zelo vroče, še posebej julija in avgusta, zato ti popoldan skoraj ne preostane 

drugega kot iti na plažo.  

Potrebnik 

Na Malto je potrebno prinesti adapter za električne vtičnice. Če ga pozabiš, jih še vedno 

prodajajo v skoraj vseh trgovinah. Mogoče je posebnost še to, da v bolnišnici ne 

uporabljajo belih uniform, ampak “smart clothes”. Torej dolge hlače, srajce in zaprti 

čevlji.  

Približna razdelitev stroškov 

Letalska karta: 150eur 

Prijavnina: 180eur 

Hrana: 100eur 

Socialni program in naključni stroški: 200eur

      


