
 
 

    

PORTUGALSKA, LIZBONA – avgust 2018 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime, priimek, letnik: 

Nejc Pulko 

pulko@medicinec.si 

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 31. 8. 2018 

 

Kraj izmenjave 

O izmenjavi v Lizboni sem slišal veliko pozitivnih stvari, zato o izbiri mesta nisem veliko razmišlal. 

Lizbona leži nekje na sredini Portugalske, zato je popolna destinacija za enodnevne izlete v manjše 

kraje, ki ležijo ob njej. Hkrati pa leži ob izlivu reke Tajo v Atlastki ocean. Lepe plaže so oddaljene 30 min 

vožnje z avtobusom in omogočajo vse – od surfanja do poležavanja na plaži in kopanja v osvežilnem 

oceanu.  

 

Viza 

Glede na to, da je Portugalska v EU viza ni potrebna! 

 

Zdravje 

Priporočam enako pripravo kot za potovanje na Hrvaško morje. Dodatna cepljenja/preiskave niso bile 

potrebne. 

 

Varnost 

Portugalska in Lizbona sta se mi zdeli zelo varni. Sam sem pogosto ponoči taval po mestu in sem po 

enem mesecu brez slabih izkušenj. Metro deluje do 1 ponoči, avtobus pa vozi 24/7. 

 

Denar 

Evro. Sprejemajo vse kartice, ki jih uporabljamo tudi pri nas. V Lizboni lahko večino plačil opraviš s 

kartico, vseeno pa priporočam, da imaš s seboj nekaj gotovine (predvsem za NSP).  

 

 



 
 

    

Prevoz 

Letel sem iz Zagreba v Porto in tam preživel prvo noč na Portugalskem. Potem sem z avtobusom odšel 

v Lizbono (16 evrov za 3 ure vožnje – Rete Expressos). Nazaj sem letel iz Lizbone v Zagreb. Proporočam, 

da pregledaš letalske karte na strani google.com/flights. Mesečna karta za ves javni prevoz je stala 37 

evrov, vendar smo dodatno moral plačati še 13 evrov za izdelavo mesečne karte. Priporočam ti, da 

imaš s seboj sliko za dokumente, ki jo boš potreboval za mesečno izkaznico, saj slikanje v Lizboni stane 

vsaj 5 evrov za 4 slike.  

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Komunikacija je potekla gladko in hitro so odgovorili na vsa moja vprašanja, ampak me niso kontaktirali 

oni. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Ponudili so se, da me pridejo čakati na avtobusno postajo, ampak zaradi enostavnosti javnega prevoza 

to ni bilo potrebno Prvi dan so nam razkazali bolnišnico in nas peljali do naših mentorjev. Kontaktne 

osebe so cel mesec sodelovale pri socialnem programu.  

 

Nastanitev  

Živeli smo v študenstkem domu, ki je bil 30 min od bolnišnice (peš in z metrojem je bilo isto daleč). Vsi 

smo bili nastanjeni v dvopostelnjih sobah, ki so bile preproste. Žal nismo imeli klime, kar je bil kar 

problem prve dni izmenjave, zaradi izredno visokih temperatur – 45 stopinj celzija. Kuhinja je bila 

skupna in neopremljena, kar je bil kar problem, saj smo si morali sami kupiti posodo, krožnike in pribor. 

Imeli smo pralni stroj – eno pranje je stali 1,5 evra.  

 

Prehrana 

Prehrana ni bila zagotovljena, a smo dobili 82 evrov žepnine. Jaz sem si večino obrokov kuhal v 

študentskem domu, ker mi hrana v bolnišnici ni bila preveč všeč. So pa bili študenti v drugih bolnišnicah 

bolj zadovolni s kosilom. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Bil sem na oddelku Žilne kirurgije v bolnišnici Santa Marta. Celoten čas svoje izmenjave sem preživel v 

operacijski sobi. Dnevno so potekale 4 operacije, vendar si lahko šel iz bolnišnice, ko si hotel. Delavni 

dan naj bi se začenjal ob 8.30, vendar ker radi zamujajo, sem v bolnišnico prišel ob 9.30 – 10.00. Prvi 



 
 

    

teden sem večinoma zgolj opazoval operacije. Bilo je zanimivo, ker vsi zaposleni odlično govorijo 

angleško in so pripravljeni razložiti stvari, če pokažeš vsaj malo interesa. Od prvega tedna naprej sem 

večino časa asistiral pri operacijah. Operacije so bile raznolike – EVAR, TEA karotide/femoralke, bypassi 

itd.  

 

Mentorstvo 

Prvi dan so me predstavili kirurgom in potem sem vsak dan delal z drugim operaterjem.  

 

Socialni program 

Socialni program je bil zelo raznolik. Načeloma so se potrudili, da so bili naši popoldnevi zapolnjeni. 

Vendar so imeli en velik problem. Velikokrat smo prepozno zvedeli pomembne stvari o socialnem 

programu – kje se dobimo, kdaj se dobimo, kaj bomo počeli, kaj bo zajeto v nacionalnem programu. 

Dodaten problem je bila počasnost in zamujanje ljudi, ampak to je stalnica velikih skupin.  

O NSP težko povem kaj dobrega. Na primer, v Portu smo imeli 2 večerji, ki sta bili milo rečeno slabi, 

na vodenem ogledu mesta so nam študenti brali dejstva iz listov, večino časa smo čakali na ljudi. Ob 

odhodu iz Lizbone so ugotovili, da so rezervirali premalo sedežev za vse udeležence, zato so nekateri 

v Porto prispeli 3 ure kasneje, kot je bilo načrtovano.  

 

Splošna ocena izmenjave 

Izmenjava na Portugalskem je bila odlična izkušnja. Potrebno pa se je privaditi na njihov tempo. 

Zamujanje je njihova stalnica, pa če gre za dogovor za večerjo, operacijo ... Prej kot se tega navadiš, 

manj čakaš. Ampak ko se s tem spirazniš, so portugalci neverjetno prijazni, obvaldajo angleščino in bi 

naredili vse, da se počutiš dobrodošlega v njihovi državi.  

 

Potrebnik 

Potni list, letalsko karto, bančno kartico, sliko za dokumente, belo haljo, stetoskop, sončno kremo in 

kopalke. Vtičnice so iste kot pri nas. Za vse ostalo je tu mastercard.  

 

Približna razdelitev stroškov 

Za povratno letalsko karto s prtljago sem plačal nekje 300 evrov. Lizbona je nekoliko dražja od 

Maribora, tako da so stroški hrane in pijače nekoliko višji. V trgovini so cene primerljive našim. Družabni 

program v porto je stal 105 evrov, v lizboni 55 evrov, v Algavre 82 evrov. Pivo v gostilni stane nekje 3 

evre. 


