
 
 

    

ŠPANIJA, GRANADA – avgust 2018  

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

 

Ime, priimek, letnik: 

Eva Pribožič, 6. letnik 

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 31. 8. 2018 

 

Kraj izmenjave 

Granada leži na jugu Španije v Andaluziji. Je neverjetno mesto z izjemno zgodovino, katera se dandanes 

zrcali v zanimivi arhitekturi mesta, pestri arabski in španski kulturi, okusni hrani in pijači ter odprtem, 

sproščenem in prijetnem značaju tukajšnjih ljudi.  

 

Viza 

Viza ni potrebna. 

 

Zdravje 

Pred odhodom ni bilo potrebno opraviti nobenega dodatnega testiranja/cepljenja. V potovalni lekarni 

ni posebnosti. 

 

Varnost 

Tako v Granadi kot drugod v Andaluziji sem se vedno počutila varno. Pri ogledu znamenitosti je v gneči 

ljudi dobro malo bolj kot običajno biti pozoren na svojo denarnico in mobilni telefon. Uporaba javnih 

prevoznih sredstev je varna. 

 

Denar 

Valuta je evro. Denar sem dvigovala na bankomatih, plačevala sem večinoma s kreditno kartico. 

 

Prevoz 

Letela sem z letalsko družbo Ryanair iz Dunaja v Malago. Cena povratne karte je bila okrog 200 evrov, 

vendar sem jo kupila precej pozno, nekaj dni pred odhodom. Iz Malage v Granado sem se peljala z 



 
 

    

avtobusom podjetja ALSA za približno 15 evrov. V Granadi sem uporabljala metro, občasno mestni 

avtobus, večinoma pa sem pešačila. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Na izmenjavo v Španijo sem se prijavila slab mesec pred odhodom, ker se je slučajno sprostilo mesto. 

Nekje 14 dni pred odhodom je bilo uradno potrjeno, da sem dobila izmenjavo v Granadi. S komunikacijo 

z mojo kontaktno osebo pred odhodom sem bila zelo zadovoljna. V tem kratkem času sem dobila vse 

potrebne informacije in odgovore na moja vprašanja. Je pa res, da jih nisem imela veliko, tja sem se 

odpravila bolj na vrat na nos, ker mi je tako bolj ustrezalo.  

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Moja kontaktna oseba me je pričakala na glavni avtobusni postaji v Granadi, nato sva se z metrojem 

skupaj peljali do stanovanja. Naslednji dan je mene in moje tri sostanovalke druga kontaktna oseba 

peljala v bolnišnico in nas predstavila našim mentorjem. Moja kontaktna oseba je bila nato z nami 

skoraj vsak dan, z njo smo se vsi zelo povezali. 

 

Nastanitev  

Živela sem v stanovanju s tremi sostanovalkami. Stanovanje je bilo v samem centru mesta v slavni ulici 

Calle Pedro Antonio de Alarcon, ki je znana po številnih barih in pestrem nočnem življenju. Bilo je v celoti 

opremljeno, vsaka od nas je imela svojo sobo, imele smo dve kopalnici, kuhinjo in veliko dnevno sobo. 

Od bolnišnice je bilo stanovanje oddaljeno 30 min hoje ali nekaj minut vožnje z metrojem.  

 

Prehrana 

Dobila sem 50 evrov žepnine za hrano za celoten mesec. Jedli smo zunaj ali pa smo kuhali v stanovanju. 

Najpogosteje smo nakupovali v trgovinah Mercadona. Cene so podobne kot v Sloveniji. Vsak večer smo 

šli na tapase, po katerih je Granada tako slavna. Najlažje opišem tapase kot manjše, okusne obroke, ki 

jih dobiš ob naročilu pijače (Tinto de verano ali poletno vino je odlična izbira). Vsak bar ponuja različne 

tapase in v želji, da poskusiš čim več različnih tapasov, se lahko dodobra naješ. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Prva dva tedna izmenjave sem bila na oddelku kardiološke intenzivne enote, druga dva tedna pa na 

oddelku splošne intenzivne enote. Sicer se nisem prijavila za ta oddelka, a sem zelo vesela, da sem bila 

razporejena sem.  



 
 

    

Začenjala sem ob 9.30, končala pa okrog 14.00, odvisno od poteka dela, števila pacientov in posegov.  

Vsak dan v bolnišnici je bil drugačen. Načeloma sem najprej z zdravniki šla do pacientov, nato pa bila 

prisotna na različnih posegih in intervencijah, kot so traheotomija, PCI, vstavitev centralnega venskega 

katetra, TAVI, vstavitev intraaortne balonske črpalke, elektrokonverzija, … Videla sem veliko 

ultrazvokov srca, pljuč in abdomna. Vsak dan se je s strani mladih specializantov in starejših zdravnikov 

našel tudi čas za razlago bolezni, posegov, kliničnih primerov in delovanja ter pomena naprav, ki jih 

uporabljamo v enotah intenzivne terapije.  

Večinoma smo komunicirali v španščini (na mojo željo). Kadar je moja španščina zatajila, sem prosila 

za angleško verzijo razlage. Komunikacijo v španščini je oviralo njihovo narečje, vendar so se z mano 

zdravniki trudili, govorili so počasneje in bolj slovnično. Paciente sem razumela zelo slabo.  

 

Mentorstvo 

Uradno sem imela dve mentorici, eno na kardiološki, drugo pa na splošni intenzivni enoti. Bili sta 

specializantki, zelo prijazni in znali sta angleško. Vsak dan sta mi predstavili, kaj lahko zanimivega vidim 

od posegov in kliničnih primerov. Večino časa v bolnišnici sem bila z mentoricama in ostalimi 

specializanti, občasno pa s starejšimi zdravniki.  

Zdravniki so me prijazno sprejeli medse, takoj sem postala del skupine. Bili so dobra delovna skupina, 

medsebojni odnosi so sproščeni in prijateljski. Tudi odnos do pacientov imajo zelo sproščen, na trenutke 

nenavadno ljubeč, z njimi se tikajo. Tudi osebje se med seboj tika. Kadar so na vrsti obiski, velikokrat 

pride na obisk celotno pacientovo sorodstvo. 

 

Socialni program 

Večinoma sem z delom v bolnišnici končala v času sieste, katera se konča okrog pete ure popoldne. 

Potem se mesto prebudi in bedi dolgo v noč. Glede na temperature avgusta (tudi 45 stopinj Celzija) je 

tak način življenja zelo ugoden in tudi mi smo se prilagodili temu ritmu življenja. S socialnim programom 

sem bila zelo zadovoljna. Bil je organiziran zelo sproščeno, vsak dan, oblikovali smo ga sproti. Na 

izmenjavi v Granadi nas je bilo sedem, družili smo se s tamkajšnjimi študenti medicine. Izmed njih je 

bila najbolj aktivna moja kontaktna oseba, ki je bila hkrati tudi LEO, z nami je bila vsak dan. Imeli smo 

organiziran ogled mesta, ogled nekaterih muzejev, predstavo flamenka, … Večkrat smo šli na različne 

plaže, ki so oddaljene približno eno uro vožnje z avtobusom, šli smo v kino, v nočne klube, večinoma pa 

smo se družili na tapasih. Med vikendi je bil čas za obisk bližnjih mest in vasi, kot so Malaga, Cordoba, 

Sevilja, Ronda, Frigiliana. Vikende smo si organizirali sami. 

 



 
 

    

Splošna ocena izmenjave 

 Odlična.  

 

Potrebnik 

Bel plašč in stetoskop za delo v bolnišnici. Jaz sem na mojem oddelku sicer dobila njihovo uniformo, 

obute sem morala imeti zaprte čevlje.  

 

Približna razdelitev stroškov 

Letalska karta je bila v mojem primeru dražja (okrog 200 evrov za povratni let), saj sem jo kupila nekaj 

dni pred odhodom. Stroški prehrane so podobni kot v Sloveniji. Javni prevoz se mi je zdel dražji kot v 

Sloveniji. Večinoma sem v sosednja mesta potovala z avtobusi podjetja ALSA, koristila pa sem tudi 

BlaBlaCar, ki je cenejši, a včasih nezanesljiv.  

 

 

 

Pogled na Granado in Alhambro z znamenite razgledne točke Mirador San Miguel Alto. 

 

 

 

 

 



 
 

    

 

 

Moja malenkost v Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

 

 

 

 

 


