
Španija, Santa Cruz de Tenerife, avgust 2016 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 
 

 

Ime in priimek:  

Tamara Mohorko, tamara.mohorko92@gmail.com 

Čas izmenjave: 
 
01.08.2016 - 31.08.2016 

Kraj izmenjave: 

Tenerife - mesto La Laguna. Tenerife je eden izmed kanarskih otokov, ki pripada Španiji. Je 
vulkanskega nastanka. Otok je zelo zanimiv zaradi raznolikosti v podnebju. Tako je na severu 
izrazito vlažno vreme z veliko zelenja, na jugu pa puščavsko z veliko sonca in vetra. Na otoku 
je veliko možnosti za preživljanje aktivnega prostega časa - pohodništvo, največji vodni park 
v Evropi, potapljanje, surfanje itd. Na otoku je tudi veliko plaž in bazenov, kjer si lahko 
odpočiješ in se nastaviš sončku. Španci so res topli, prijazni in gostoljubni. Vedno nasmejani 
in pripravljeni za žur. Tako v La Laguni kot v Santa Cruzu je veliko barov in diskačev.  
 

La Laguna je manjše mestece z veliko majhnimi trgovinicami in barčki. Ima super urejen 
mestni promet s tramvajem in je z vsemi pomembnimi kraji na Tenerifih povezana preko 
avtobusnega prevoza. Od letališča Tenerife Norte je oddaljena samo 12 km, redno vozi 
avtobus. Od letališča Tenerife South je oddaljena približno uro in pol vožnje z avtobusom.  

Komunikacija pred izmenjavo:  

Z mojimi kontaktnimi osebami sem komunicirala preko Facebook-a in emaila. Na začetku so 
bili slabše odzivni, kasneje je bila komunikacija dobra.  

Prihod: 

Letela sem iz Benetk - letališče Marco Polo. Imela sem en prestop v Barceloni, pristala sem 
na letališču Tenerife Norte, kjer me je pričakala ena izmed kontaktnih oseb. Od prihoda dalje 
je bilo za vse študente, ki smo prihajali na letališče poskrbljeno, da smo vsi vedeli kje smo in 
kam gremo. Prvi dan so nam razložili sistem mestnega prevoza. Vsak si je kupil tudi mesečno 
vozovnico (45 eur) za tramvaj in avtobusne prevoze v nekatera mesta na Tenerifih.  

Nastanitev in prehrana:  

Stanovali smo v večsobni hiški s 3 kopalnicami in dvema kuhinjama. Sobe smo smo si delili po 
2 študenta skupaj. Prve 3 dni je bila zmeda s posteljami, ni bilo dovolj prenočišč za vse. Z 
nekaj muke in slabe volje smo vsi dobili posteljo. Hiška je bila lepa, dobili smo posteljnino, 
brisače in toaletni papir. Hrana - zelo slabo ! Španci imajo navado, da je obrok ki ga nudijo 
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zajtrk. V Invitation letter nam je bila obljubljena žepnina, ki je seveda nismo dobili. Za zajtrk 
so nam nakupili nekaj mleka, kosmiče in toast - to je pa tudi vse. Zalog niso ravno redno 
polnili, tako da smo bili prisiljeni za hrano poskrbeti sami.  

 

Delo v bolnišnici:  

Prakso sem opravljala na oddelku za urologijo v bolnišnici Hospital Universitario Nuestra 
Senora de Candelaria. Z delom na oddelku sem bila zelo zadovoljna. Vsi v ekipi so bili zelo 
prijazni, pripravljeni sodelovati in učit. Vedno sem imela mentorja, ki je cel dan skrbel za to 
da sem zaposlena. Povsod so me vključevali v delo. Lahko sem asistirala pri posegih, 
opravljala UZ preiskave, sodelovala pri endoskopskih posegih in opravljala različna dela na 
oddelku ( vstavljanje katetrov, venflonk itd. ) Vsi na oddelku so govorili tudi angleško, sicer 
sem sama z njimi komunicirala v španščini. Delo sem začenjala zjutraj ob 8:30 (raport) in 
zaključevala med 3 in 4 uro popoldan. Kak dan sem pobegnila tudi prej, če smo imeli 
organiziran kak izlet z ostalimi študenti sem lahko vzela prost dan. Na oddelku zadostuje 
nošnja belega plašča. Oblačila za kirurški blok sem dobila na oddelku, ki sem jih potem 
večinoma nosila cel dan kjerkoli sem bila.  

Socialni program:  

Je bil s strani kontaktnih oseb precej slabo organiziran. Tako smo večino izletov planirali 
sami. Tenerife so otok z res dobro organiziranimi prevozi do vseh večjih znamenitosti, tako 
da smo lahko vse planirali sami kakor nam je najbolje ustrezalo. Petkove večere smo 
ponavadi posvetili žuru in sprostitvi. V soboto in nedeljo pa smo šli na izlete. Ogledali smo si 
Puerto de la Cruz, hajkali na vulkan El Teide, hajkali po gozdovih Anage, ogledali smo si klife 
Los Gigantes, nekateri so obiskali vodni park (Siam park) itd. Velikokrat smo se po končanem 
delu v bolnici odpravili na bližje plaže in  bazene, nekateri smo tudi surfali. Obiskali smo 
nakupovalne centre in večere preživljali skupaj. Vedno smo kaj dobrega skuhali in spili pivo 
ali dve :P  
 

Letalska karta:  

Je draga - zelo ! Obvestilo, da grem na izmenjavo na Tenerife sem dobila zelo pozno - zadnji 
teden maja. Tako so bile cene letalskih kart res drage- Prosila sem kontakne osebe, če je 
možno, da grem na izmenjavo kam drugam - na celino, pa to žal več ni bilo mogoče. Cena 
karte Venice Marco Polo - Tenerife Norte (prestop v Barceloni) je bila 480 EUR s prtljago.  
 

Na izmenjavi sem se imela res super in jo priporočam vsakemu. Spoznala sem veliko novih in 
zabavnih ljudi. Tenerife so čudovit otok z izjemnimi naravnimi danostmi. Tudi nad delom v 
sami bolnišnici sem bila navdušena, počutila sem se vključeno in iz izmenjave odnesla kar 
nekaj novega znanja iz področja medicine. Za vse bolj podrobne informacije me lahko 
kontaktiraš na e-mail naslovu napisanem zgoraj.  

 
 



Pa še nekaj slikic:  
 

 
 

Bolnišnica Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria 
 

 
 

Plaža Las Teresitas 
 



 

Najvišji vrh Španije vulkan El Teide  ( 3718 m) 

 

Družba  

 


