
 
 

    

MAROKO, RABAT – avgust 2016 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

 

Ime, priimek, letnik: 

Klavdija Krajnc, 5. letnik (klavdija.kr@gmail.com) 

 

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 31. 8. 2016 

 

Kraj izmenjave 

Maroko je Afriška država, ki je hkrati tako blizu Evrope in obenem tako daleč. Arabski svet, znan po 

metinemu čaju, prenatrpane ''medine'' z lokalno hrano sumljivega porekla in bližino Atlantika ter 

Mediteranskega morja, gorovja Atlas ter sušne Sahare.   

Svojo klinično izmenjavo sem opravljala v super družbi dvaindvajsetih študentov iz celega sveta v 

glavnem mestu Maroka, Rabatu. Mesto leži na zahodu Maroka, tik ob obali Atlantskega oceana. 

Čeprav ne sodi med eno izmed najbolj obiskanih mest v državi, ponuja ogromno - od pitja čaja v 

starem mestnem jedru Kashbag of the Ouydas z razgledom na izliv reke Bou Regreg v ocean ter 

mogočno obzidje, nikoli dokončan  Hassanov stolp, mavzolej Mohammeda V. do srednjeveških 

ruševin Chellah. Poleg simpatičnega mesta in klinične prakse so moje izmenjavo najbolj zaznamovali 

ostali ''incomingsi'' ter gostoljubnost Maroških študentov, ki so poskrbeli, da smo poleg kliničnega 

dela tudi dobro spoznali njihovo življenje in kulturo. 

 

 

Slika 1: Ouydas, Rabat 



 
 

    

Viza 

Za Maroko državljani Slovenije ne potrebujemo vize, je pa za vstop potreben potni list. 

 

Zdravje 

Tekom prijave mi ni  bilo treba opraviti nobenih testov, prav tako se ni potrebno cepiti.  Priporočeno 

pa se je cepljenje za hepatits A, v primeru da ga še nimate. 

 

Varnost 

Ne glede na različno kulturo in kaotičnost nekaterih Maroških mest, je Maroko varna država. V 

nekaterih mestih (predvsem turističnih) znajo biti domačini kar precej posiljeni, ko pride do 

prodajanja izdelkov. Hkrati se pogosto dogaja, da domačini poskušajo s kakšnimi primitivnimi 

oblikami osvajanja (velja za punce), vendar nihče izmed nas ni imel problemov. Lahko je na trenutke 

malo zoprno, ni pa nevarno. Sploh v Rabatu stvari potekajo malo drugače, ljudje so bistveno bolj 

prijazni in pripravljeni pomagati. 

 

Denar  

V Maroku se uporablja Maroški dirham (MAD).  1 EUR je približno 11 MAD.  Jaz sem brez problemov 

dvigovala denar na bankomatih (visa electron), nekateri študentje pa so denar menjavali.  

 

 

Prevoz 

Najcenejši let sem si skombinirala s kombinacijo nizkocenovnih letov. Tja sem letala iz z Ryanairom na 

dveh ločenih relacijah (Bologna – Barcelona, Barcelona – Fez), nazaj pa sem imela povezan let z 

Vueling airlines (Marrakesh – Benetke).  Čez ostale mesece so karte za Maroko (čez Španijo ali pa 

Francijo) dokaj poceni, za poletni termin pa sem morala odšteti za karto malo več kot 300 EUR.  

Drugače pa je Rabatu najbližje veliko letališče v Casablanci, kamor se tudi v večini primerov najde 

poceni lete. 

 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

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

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

funkcionira v veliki skupini), poslal nam je vse potrebne informacije in dokument, kamor smo vpisali 



 
 

    

datum prihoda. 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 Maroku  

 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Vsi študenti smo imeli organiziran prevoz v Rabatu (letališče, železniška, avtobusna postaja).  

Kontaktne osebe so nas počakale in nas pripeljale do nastanitve. Pobrali so nas tudi na naš prvi 

delovni dan, nas peljali do bolnišnice, z nami urejali vso potrebno birokracijo, nas predstavili 

mentorjem in tudi reševali morebitne težave, če so se pojavile. Na splošno so bili Maročani čudoviti 

gostitelji in tudi s prevozi so bili neverjetno prilagodljivi. Kadarkoli smo jim samo omenili, da želimo 

na kakšno posebno mesto v Rabatu so se dogovorili in zorganizirali avtomobile ter nam ponudili 

prevoz.  Večino časa so se družili z nami pred našim študentskim domov, in poskrbeli da smo uživali 

vsako minuto svoje izmenjave. 

 

 

Nastanitev  

Nastanjeni smo bili v dvoposteljnih sobah v študentskem domu v Rabatu. Namestitev je bila skromna, 

ampak dejansko nismo potrebovali več. Nadstropja so ločena po spolih, in vsako nadstropje ima 

skupne kopalnice in wc-je. V spodnjih prostorih pa smo imeli ogromno kuhinjo, ki smo jo lahko 

uporabljali. Za čistočo skupnih prostorov in sob so skrbele čistilke, ki so nam tudi enkrat tedensko 

menjale posteljnino. Študentski dom je bil od bolnišnice Sheik el Zaid oddaljen približno 10 – 15 min s 

taksijem (najpogostejši in najcenejši način prevoza).  

 

 

Prehrana 

Obrokov nismo imeli zagotovljenih, smo pa dobili 700 MAD žepnine (cca 70 EUR). Čeprav smo imeli 

kuhinjo, smo večinoma jedli zunaj, saj so stroški v primerjavi s kuhanjem enaki. Preprost obrok lahko 

dobiš že za 20 MAD, kakšne bolj konkretne restavracije pa stanejo okrog 50 – 70 MAD.  

 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Prakso sem opravljala na oddelku ginekologije in porodništva v privatni bolnišnici Sheik El Zaid. 

Skupaj z mentorjem sem krožila v operacijski, porodni sobi ter ambulanti. Kadar sem bil razpisana v 



 
 

    

operacijski, se je moj dan začel ob 7.45, drugače pa sem morala biti v bolnišnici ob 9.00. Domov sem 

prihajala različno, včasih ob 13.00, če pa je bilo več primerov pa tudi ob 16.00. Praksa je bila sicer 

zanimiva, saj sem videla ogromno pacientk, vendar se v arabskem svetu kar dobro pozna jezikovna 

bariera (vse kartoteke so sicer v francoščini, komunikacija med zdravnikom in pacientom pa poteka v 

arabščini). Praksa je bila v veliki meri zgolj opazovanje, saj gre za privatno bolnišnico in razen 

podajanja instrumentov in občasnega pregleda pacientke samostojnega dela ni bilo. Študentje ki so 

znali francosko, so bili razporejeni po javnih bolnišnicah, kjer je stanje bistveno slabše, vendar so 

lahko samostojno počeli ogromno stvari. So pa zelo prilagodljivi glede oddelkov, sama sem lahko 

poleg ginekologije rotirala še na neonatologiji in kardiologiji. 

 

 

Slika 2: Sheik Zeid hospital, Rabat 

 

 

 

 



 
 

    

Mentorstvo 

Na začetku prakse so mi dodelili mentorja, ki sem ga spremljala vsak dan. Čeprav nisem samostojno 

delala skoraj nič, sem veliko odnesla od njegovih razlag, saj mi je skoraj vedno po pregledu pacientke 

razložil njeno stanje in me spraševal o diagnozi. Tudi pred operacijami je je razložil potek operacije in 

mi občasno še narisal posamezne korake. 

 

 

Socialni program 



 
 

    

Socialni program je ena izmed boljših stvari na izmenjavi v Maroku. Skoraj vsako popoldne so bile za 

nas organizirane aktivnosti, od ogleda znamenitosti Rabata, izleta na plažo, national food and drink 

party, pitje čaja v najboljši lokaciji v mestu itd. 

 Organizirana sta bila tudi dva vikend izleta – v modri Chefchaouen, zame najbolj posebno in najlepše 

mesto Maroka ter v Marrakesh – turistični ''must see''. Celoten socialni program, vključno z izletoma 

je bil popolnoma brezplačen (prevoz, hostel, zajtrk) , z nami pa je šlo tudi od 10 – 20 Maroških 

študentov in vse je bilo super   

V prostih popoldnevih so nas Maročani povabili k sebi domov, tako da smo spoznali vse od 

tradicionalnega življenja, navad in njihove tipične hrane  Na našo željo so organizirali dodaten izlet 

v Fez (60 EUR), ter 3-dnevni izlet v Saharo z jahanjem kamel (115 EUR). Res so super in neverjetni 

gostitelji  

 

 

Slika 3: Modri Chefchaouen 



 
 

    

 

Slika 4: izlet v Saharo 

 

Splošna ocena izmenjave 

Izmenjava v Rabatu je bila nepozabna izkušnja. Priporočala bi jim vsem, ki si želijo spoznati 

popolnoma drugo kulturo in drugačen zdravstveni sistem.  Meni osebno je bila ta izmenjava zagotovo 

ena izmed boljših, za kar gre ogromna zasluga IFMSA organizaciji v Rabatu, ki so se za nas res trudili in 

nam omogočili super izkušnjo. 

 

 

 

Potrebnik 

Sebe, dobro voljo in sončno kremo   

Načeloma ni nič takega, kar bi res nujno potreboval, sploh če delaš v privatni bolnišnici, kjer vsak dan 

dobiš nove scrubse (če si dodeljen v javno bolnišnico, pa jih moraš imeti sam). 



 
 

    

 

 

Slika 5: Darilo od Maročanov 

 

Približna razdelitev stroškov 

Letalska karta + GoOpti: 400 EUR 

Stroški hrane in pijače: 300 EUR 

Javni prevoz po Rabatu: 30 EUR 

Družabni program: ZASTOJN :D (razen dodatnega izleta v Fez – 60 EUR in Sahare – 115 EUR) 

 


