
 
 
 
 

 

ŠPANIJA, GRANADA - avgust 2017 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime in priimek: 

Pavle Puzigaća 

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 31. 8. 2017 

 

Kraj izmenjave 

Granada, Španija. Granada je izjemno lepo mesto v srcu Andaluzije, ki je znano po ekstremno vročih 

temperatura  in lepoti arabsko-španske kulture.  

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Na IFMSA platformi sem našel ime kontaktne osebe in sem jo kontaktiral preko Whatsappa, kar je 

najpomembnejši način komunikacije v Španiji. Kontaktna oseba ni izgledala preveč zainteresirano in 

mi je dajala samo najosnovnejše informacije, več pa ne.Če ne bi vprašal, niti ne bi izvedel, da so mi 

spremenili oddelek zaradi odsotnosti mentorja. 

Teden-dva pred izmenjavo je bila narejena Facebook skupina, kjer smo dobili prijavnice za izlete čez 

vikende, kar je bilo nujno za izpolniti, a v realnosti je bilo treba vsak izlet samostojno organizirati.  

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Kontaktna oseba me je čakala na letališču in me je takoj peljala na "tapas" - sprehajanje po barih, 

kjer ob naročilu piva/vina dobiš še zraven zelo okusno hrano, vključeno v ceno pijače, ki stane okrog 2 

eur. Granada sicer velja za mesto, kjer delajo najboljše tapas v Španiji. 

Naslednji dan me je kontaktna oseba peljala v Complejo Hospitalario Universitario de Granada 

(CHUG) aka UKC Granada, ki je bil zgrajen par let nazaj in je tam bilo vse zelo sodobno, zaradi česa 

sem imel predstavo, da je šlo za neke vrste "medical paradise". Kompleks je bil oddaljen dobrih 15 

minut z avtobusom od stanovanja.  

 

Nastanitev in prehrana 

Živel sem v stanovanju skupaj s cimrom iz Srbije in Italije. Stanovanje je bilo zelo dobro in popolnoma 

opremljeno. Edina ogromna slabost je bilo pomanjkanje wifija in na sploh, v celem mesecu nisem 

našel dosti lokacij, kjer bi bil wifi. Namesto zagotovljenega obroka sem dobil žepnino (50 eur), sicer pa 



 
 
 
 

 

sem hrano kupoval v njihovem najbolj popularnem supermarketu Mercadona, ki prodaja enako ali 

bolj poceni hrano kot v Sloveniji, kakovost pa je ohranjena.  

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Note: Tam je zelo težko najti nekoga, ki govori angleško. V bolnici je vse potekalo izključno v 

španščini, pa še v njihovem južnjaškem dialektu, medtem ko so pacienti iz lokalnih vasic govorili 

nekaj, kar je komaj podobno španščini. 

Delovni dan se je začenjal ob 8. uri v UKC restarvaciji na pravi španski način − ob kavici in sendviču 

imeli sproščene pogovore o vsakdanjih stvareh in tudi o morebtinih bolnikih, ki bi prispeli na oddelek v 

času dežurstev. Prav tako bi si naredili plan dela za tekoči dan in bi po koncu zajtrka (ob pribl. 9. uri) 

vsak šel na svojo stran. Jaz sem vedno bil zraven mentorja, predstojnika revmatologije, in sem bil z 

njim v ambulanti. Ravno tu sem opazil največ razlik v primerjavi s slovenskim načinom dela. Mentorja 

je čakal seznam bolnikov v računalniškem programu, približno 13-18 bolnikov na dan, kjer se lahko 

samo z enim klikom pristopi k celotnem profilu bolnika, tako vseh možnih anamnez kot izvidov, kar je 

pomenilo, da so bolniki prihajali brez papirjev. Skoraj je bilo pravilo, da bolnik pride v ambulanto v 

spremstvu nekoga, ponavadi partnerja, ampak lahko tudi v spremstvu kar nekaj članov družine. 

Enkrat je celo prišel en starejši gospod v spremstvu svoje žene, hčerke, sina in treh vnukov. Opazil 

sem, da se zdravnik in bolniki tikajo, ob prihodu in odhodu v ambulanto se zelo pogosto tudi ljubčkajo 

v obraz, ter se zelo radi pogovarjajo med sabo. Ves čas med pogovorom zdravnik vpisuje v 

računalniški obrazec tisto, kar pove bolnik, svoja opažanja med pregledom ter pomembnosti v izvidih. 

Na koncu vpiše še terapijo, toda ne le, da našteva zdravila z odmerkom, ampak na dolgo in široko 

napiše kdaj/kako/koliko. Celoten obrazec potem sprinta in bolniku še enkrat povzame celoten njegov 

obisk ter posebej poudari način jemanja zdravila. Definitivno sem bil prepričan, da je vsak bolnik šel 

domov z ustreznim pojasnilom in, kar je tudi zelo pomembno, občutkom zadovoljstva z zdravniško 

uslugo. Španci si enostavno vzamejo čas, čeprav se to včasih zavleče, bodo naredili stvari korektno, 

čeprav bodo ostali kakšno uro dlje v službi, jih ne moti preveč, ampak stresirali pa se ne bodo. Morda 

je to tudi razlog, zakaj so med najbolj dolgoživečimi narodi na svetu. 

 

Socialni program 

Prosti čas se je začel od približno tretje ure dalje, samo jaz sem si moral kuhati kosilo, kar se je 

dostikrat zavleklo, saj nisem poseben talent v tem, in potem se je takoj začela "la siesta" oz. počitek, 

ko na +45 ni kaj drugega za delati kot spati.  



 
 
 
 

 

Socialni program je bil v teoriji zelo dobro organiziran. Namreč, Malaga, Granada, Cordoba in Cadiz, 

andaluzijska mesta, naj bi imela skupen socialni program, kjer bi vsak vikend eno mesto bilo domačin 

in bi se vsi incomingsi skupaj družili. Prijavnice smo izpolnili že julija, toda na koncu smo izvedeli, da se 

nihče od organizatorjev ni zavzel, da bi to organiziral, zato je bilo dosti improvizacije. Čez delovne dni 

smo šli na tapas in raziskovali mesto. Imeli smo International Dinner, ampak to je bil bolj Italian 

Dinner saj so skoraj vsi incomingsi bili iz Italije. Prav tako smo obiskali Alhambro, čudež arhitekture,  

ampak je karto bilo treba rezervirati online par tednov prej. 

Prevoz 

Šel sem z Vueling, karto sem plačal 150 eur iz Zagreba.  

 

Splošna ocena izmenjave 

 Odlično!  

 

Približna razdelitev stroškov 

Letalska karta 150, hrana 300 

 

 


