
 
 

    

MAROKO, FES – julij, 2018 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

Ime, priimek, letnik: 

Nika Bizjak, 5. letnik (nika.bizjak007@gmail.com) 

Čas izmenjave:  

od 1.7. do 31. 7. 2018 

Kraj izmenjave 

Maroko je Severno Afriška država, ki je ponekod le 20 km oddaljena od Evrope. Na severu države se 

močno občuti evropski vpliv, južneje kot se spustiš pa začne kazati svoj pravi arabski značaj. Metin čaj, 

barantanje za cene, divje vožnje, natrpane medine, pozno nočno življenje in obvezne popoldanske 

»sieste«, »tajini na sto in en način«, visoke temperature in skorajda obvezna daljša oblačila je tisto 

kar se je meni najbolj vtisnilo v spomin. 

Svojo klinično izmenjavo sem skupaj z ostalimi 17 »incomingsi« opravljala v enem najstarejših in 

najbolj tradicionalnih mest, Fezu. Ta, je značilen predvsem zaradi čudovite in ogromne medine ter 

njenega vhoda Bab boujloud. Tu lahko svoj čas zapraviš z ogledovanjem stojnic, kupovanjem 

spominkov, sedenjem na terasah z čudovitim pogledom na medino ter pitjem čaja in testiranjem 

različnih »tajinov«, tradicionalne maroške hrane.   

 

Slika 1: Bab Boujloud 

 

 

 

Slika 2: medina v Fezu 



 
 

    

Viza 

Za Maroko vize ne potrebuješ, je pa potreben potni list. Na letališču je priporočljivo imeti naslov 

namestitve, kjer boš bival/a tekom izmenjave, saj moraš ob vstopu v državo izpolnit obrazec s svojimi 

podatki ter namenom potovanja.  

 

Zdravje 

Tekom izmenjave mi ni bilo potrebno opraviti nobenih testov ali dodatnega cepljenja. Priporočljivo je 

predhodno cepljene proti hepatitisu A. 

 

Varnost 

Sama sem se v Maroku počutila varno. Priporočljivo je, da zvečer ne hodiš sam naokrog, ni pa imel 

nihče od nas nikakršnih problemov. Za prevažanje smo uporabljali taksije in se večinoma vozili v 

skupinah, včasih pa smo morali kam sami in je bilo ravno tako vse v redu. Sicer je njihova vožnja precej 

kaotična, vendar kmalu spoznaš, da je takšen pač njihov sistem v prometu in se na to privadiš. Za 

dekleta je lahko  neprijetno, ko začnejo fantje žvižgati za teboj ali te ogovarjati, vendar dlje od tega ne 

gredo. Vseeno pa, vsaj v Fezu, priporočam dolge ohlapne hlače/krila in majice ki pokrivajo ramena.  

 

Denar 

V Maroku se uporablja Maroški dirham (1€ je približno 11 MAD). Sama sem približno 100€ zamenjala 

na letališču, kasneje pa sem dvigovala na bankomatih.  

 

Prevoz 

Letalsko karto sem kupila, takoj ko sem izvedela, da sem sprejeta na izmenjavo v Maroku, nisem pa še 

vedela v katero mesto. Tako sem kupila karto iz Benetk v Marakeš in za to odštela 200€ skupaj s 30kg 

prtljago. Iz Marakeša sem morala nato kupiti karto za vlak (30€ v eno smer). Če bi še enkrat kupovala 

letalsko karto, bi počakala, da mi sporočijo v katerem mestu bom, saj je bila 8h vožnja z vlakov iz 

Marakeša v Fez precej naporna, privarčevala pa tudi nisem.  

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Komunikacija pred izmenjavo je bila dobra. Približno mesec dni pred izmenjavo nas je kontaktirala 

njihova LEO preko FB skupine (ki je na nek način tudi kontaktna oseba od skoraj vseh – v Maroku vse 

funkcionira v veliki skupini), poslala nam je vse potrebne informacije ter nam dodelila kontaktne 

osebe, na katere smo se lahko obrnili. Imeli smo tudi WhatsUp skupino preko katere je potem 



 
 

    

potekala celotna komunikacija. Vsi Maročani so bili odprti za vsa naša vprašanja in mislim, da so 

naredili vse, kar je mogoče, da bi bili kar najbolje pripravljeni na prihod v Maroko. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

V Marakeš sem prispela okrog 14h in nato ujela vlak ob 16h. Ker imajo maroški vlaki velike zamude, je 

ta štartal šele ob 17h. V Fez sem prišla okrog 02.00h zjutraj, kjer me je čakal maroški študent in me 

peljal do študentskega doma. Omenila bi, da so Maročani vse »incomingse« pripeljali z 

letališč/železniških postaj do kraja namestitve, ne glede na našo uro prihoda. Naslednji dan smo skupaj 

šli v bolnišnico in vsak od nas je bil pospremljen s strani maroških študentov na svoj oddelek. Tam so 

nas predstavili profesorjem in ostalim zdravstvenim delavcem. Kasneje so se maroški študentje močno 

trudili, da nam je bilo čimbolj udobno na oddelku ter v prostem času.  

 

Nastanitev  

16 nas je živelo v študentskem domu Studia, ena punca pa je na svojo željo živela z maroško študentko 

tik ob našem domu. Vsi smo imeli velike sobe za tri osebe s svojo kopalnico in kuhinjo. Imeli smo tudi 

klimatsko napravo. V študentskem domu smo imeli tudi skupno sobo, kjer smo se lahko družili. Sobe so 

bile čiste, čistočo pa smo morali vzdrževati sami.  

Študentski dom je od Univerze in bolnišnice oddaljen dobrih 5min hoje, kar je super. 

 

Prehrana 

Prehrano smo si organizirali sami. Na univerzi je manjša menza, kjer si po zelo ugodni ceni lahko kupiš 

kaj za jest. Mi smo tja hodili predvsem na kave/čaje in prigrizke, kosili pa smo v bližini študentskega 

doma, kjer je veliko manjših restavracij , kjer se lahko je po zelo ugodni ceni (cca 3,5€/obrok), v kakšni 

bolj konkretni restavraciji, posebno bližje medini in znamenitostim so obroki malce dražji (5-7€). Obroki 

so dovolj veliki da se nasitiš. Večinoma smo naročali maroško hrano. Včasih smo si tudi kaj kupili v 

bližnjih marketih in si nato skuhali kosilo v sobah. Pribor in vse potrebne pripomočke za kuhanje so nam 

zagotovili maroški študentje. Vso hrano in pijačo smo si sproti sami plačevali, na koncu meseca pa smo 

dobili žepnino v višini 70€. 

 

 

 

 

 



 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Prakso sem opravljala na pediatričnem oddelku v javni bolnišnici Hassan II. Vsi študentje smo prakso 

opravljali v isti bolnišnici. Vsako jutro sem bila na oddelku ob 8.30h. Do 10h smo imeli predavanja, 

nato pa krožili po oddelku. V bolnišnici sem bila navadno do 13h,  le včasih dlje.   

Če želiš, lahko greš tudi na nočno izmeno (tudi na druge oddelke). Sama sem šla na dve nočni izmeni 

in se takrat največ naučila. 

Na oddelku mi je bilo zelo zanimivo, da sem videla veliko bolezni v kronični obliki, kar pri nas zaradi 

hitrejšega pričetka z zdravljenjem redko vidimo. Veliko je levkemij, lišmanjoz, hepatosplenomegalij, 

endokrinih bolezni, itd. Veliko bolezni je posledica konsangvinitete, saj se Maročani, predvsem 

nomadi, pogosto poročajo s sorodniki.  

Starši morajo za otroke prinesti posteljnino od doma, prav tako so otroci oblečeni v svoja oblačila. 

Mame spijo v sobah skupaj z otroci in so ves čas na voljo zdravnikom ter študentom. Komunikacija s 

starši in otroci je otežena, ker ne govorijo angleško, so nam pa pri tem pomagali maroški študentje, ki 

so nam sproti prevajali. Starši in otroci so večinoma zelo pripravljeni sodelovati s študenti.  

 Medicinsko osebje in študentje govorijo v francoščini, ki je tudi jezik izobraženih v Maroku. Sama sem 

imela srečo, da francosko razumem, saj so tudi predavanja potekala v francoščini.  

Slika 1: Pavza za kavo 



 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentorstvo 

Mentorja nisem imela, je bila pa z mano maroška študentka, ki me je vodila po oddelku, mi kazala in 

razlagala medicinsko dokumentacijo, prevajala iz arabščine, itd. Mislim, da se na splošnem Maročani 

močno trudijo, da bi odnesli čim več znanja.  

 

Socialni program 

Vsak dan smo se po delu v bolnišnici dobili in šli skupaj na kosilo. Po tem smo se za vsak dan sproti 

zmenili, kaj bi lahko počeli popoldan. Največkrat smo se odločili za obisk medine, odšli smo tudi na 

bazen, v maroški spa (hammam), dva krat pa smo si tudi zorganizirali izlete v bližja mesta. Organizirali 

smo tudi national food and drink party, dvakrat pa so nas  Maročani, povabili domov na tradicionalno 

večerjo. 

Vikendi so bili namenjeni večjim izletom, katere so organizirali maroški študentje. Prvi vikend smo šli v 

Saharo, drugi vikend v modro mesto Chefchauen, tretji vikend v Marakeš, zadnji vikend pa smo si sami 

organizirali izlet v Tangier. Z izjemo izleta v Saharo katerega smo sami plačali (95€), sta bila izleta v 

Marakeš in Chefchauen brezplačna (prevoz, hostel, zajtrk). Mislim, da je maroški socialni program 

odličen, saj nam ni bilo nikoli dolgčas, poleg tega pa smo imeli veliko stvari zastonj in smo ogromno 

privarčevali. Veliko pa je seveda odvisno tudi od skupine »incomingsov«. 

 Slika 2: Simpatični pacienti 



 
 

    

 

 

Splošna ocena izmenjave 

 Izmenjava v Fezu je bila zame nepozabna izkušnja. Ogromno sem se naučila o arabski kulturi, ki je 

precej drugačna od našega načina življenja, spoznala popolnoma drugačen zdravstven sistem kot je pri 

nas ter dobila ogromno novih prijateljev. Ogromna zasluga gre IFMSA organizaciji, ki je skrbela, da smo 

se res počutili udobno in da smo izkusili pristni Maroko. Izmenjavo bi priporočala vsakemu, ki ga ni 

strah stopit izven cone udobja. :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: večerja v Marakešu Slika 3: izlet v Saharo 

Slika 5: Skupinska slika pred Univerzo 



 
 

    

Potrebnik 

Za v bolnišnico priporočam, da s seboj vzameš haljo, stetoskop, razkužilo (tega ne najdeš na oddelkih) 

in kakšno beležko. Scrubse lahko kupiš 10 metrov od študentskega doma za 20€. 

V Fezu priporočam, da nosiš daljša in ohlapna oblačila, da ne pritegneš preveč pozornosti, v Marakešu 

in obmorskih krajih lahko nosiš tudi krajša saj so bolj vajeni turistov.  

Sama sem za national food and drink party nesla potico, lahko pa tudi sam kaj skuhaš. 

 

Približna razdelitev stroškov 

Povratna letalska karta Benetke-Marakeš + vlak Marakeš-Fez= 200€+60€=260€ 

Stroški hrane, pijače, suvenirjev= 400€ (70€ dobiš nazaj za hrano!) 

Javni prevoz po Fezu= 30€ 

Družabni program= večinoma ZASTONJ, Sahara 95€, Tangier 70€ 

 

 


