
 
 

    

IME DRŽAVE, KRAJ - mesec in leto Španija, Valladolid – avgust 2017 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Barbara Krajnc, 6.letnik (barbara.krajnc@student.um.si) 

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 31. 8. 2017 

 

Kraj izmenjave 

Valladolid je špansko univerzitetno mesto s pribl. 400 000 prebivalci, ki leži severno od Madrida in je 

glavno mesto pokrajine Castille i Leon. Je zelo umirjeno urejeno mesto, ki je v poletnih mesecih še 

posebej prazno, zaradi študijskih počitnic in odhoda študentov v domače kraje. Povprečne 

temperature so se v avgustu gibale od 16°C zjutraj do 36°C popoldan, smo pa imeli tudi teden slabega 

vremena, kjer temperature niso bile višje od 19°C (mrzlo!). Kot zanimivost, gre za dom očeta Don 

Kihota Miguela de Cervantesa, v daljni preteklosti pa je predstavljal glavno mesto Španije. 

 

Viza 

Za to državo prebivalcem EU ni potrebna viza. 

 

Zdravje 

Ni mi bilo potrebno opraviti nobenih posebnih testiranj ali kaj podobnega.  

 

Varnost 

Je  zelo varno mesto, ponoči se lahko brez skrbi sprehajaš sam po ulicah, na splošno so pa ljudje odprti 

in prijazni. Ima zelo dobre avtobusne in vlakovne povezave do številnih bližnjih in oddaljenih 

turističnih lokacij (vlaki so dražji, sicer pa niti avtobusne karte niso ne vem kako poceni, npr. relacija 

Madrid-Valladolid enosmerna karta avtobus 15€, vlak skoraj 30€), na voljo pa je tudi izposoja mestnih 

koles (varianta BicikeLJ, slučajno si je eden izmed incomingsov kupil letno prepustnico za 25€, ker se je 

najbolj splačala 😊 ). Mestni javni prevoz je v obliki rednih avtobusnih linij, cena 1 voženje je 0,75c + 

doplačilo magnetne kartice 3€. 

 

Denar 



 
 

    

Valuta je euro. Sama sem večinoma plačevala s seboj prinesenim denarjm oz. z Viso, ker se je tako 

bolj splačalo kot z dvigom iz bankomata. Slučajno sem 1x morala dvignit 20€, za kar so mi zaračunali 

5€ provizije! 

 

Prevoz 

Letela sem iz Brnika z Adrio airways; čarterski let prvo do Varšave in nato do Madrida. Let nazaj je bil 

podoben, s tem, da je bil postanek v Munchnu. Za karto sem odštela 240€, kar se mi je zdela še 

najbolj idealna ponudba, saj so letališča z nizkocenovniki precej oddaljena, plus tega moraš doplačati 

checked-in prtljago. No, morda bi kakemu light-travelerju zadostovala ročna prtljaga, meni ni. :D Iz 

Madrida sem imela potem direktno avtobusno (3h vožnje z v sedeže  vgrajenimi televizorji s serijami, 

filmi, youtube, internetom) oz. vlakovno (1h) povezavo do Valladolida. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

CP-ji so z nami prvič vzpostavili stik konec maja in nam dodeli nekaj dodatnih zadložitev (ala zrihtajte 

si čimprej liability zavarovanje in Potrdilo o nekaznovanosti), nato je bilo do 1 teden pred odhodom 

zatišje. Sledil je še email v smislu pošiljamo vam pogodbo bolnišnice (v španščini), kjer boste opravljali 

prakso, izpolnjeno nam čimprej vrnite. 2 dni pred letom sem glavni in edini znani kontaktni osebi 

pisala kdo, če kdo sploh, me pride iskat na avtobusno/železniško postajo in čez nekaj ur sem od 2 

popolnoma novih neznanih oseb dobila mail, da me prideta oni dve iskat, če ne bosta imeli drugega 

dela. V nasprotnem primeru naj najamem taxi. Eni izmed oseb sem na letališču pisala o svojem 

prihodu in čakanju na avtobus, vendar mi ni odgovorila, zato sem se sprijaznila s taxijem. Slučajno je 

na tem avtobusu bila še ena študentka za isto izmenjavo, s katero sva se čisto po naključju srečali, in 

me je obvestila, da ji je kontaktna oseba sporočila, da jo bo pričakala skupaj z mano. Španci … :D  

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Pričakala me je kontaktna oseba št. 1, ki me je samo odložila na nastanitvi. Nato je več nikoli nisem 

videla. Kontaktna oseba št. 2 je z nami incomingsi šla v bolnišnico in se je res izkazala, uredila je tudi 

manjše nesporazume in se res potrudila, da smo bili vsi zadovoljni z delom. Vmes se nam je tudi 

pridružila na vikend izletu. Kontaktna oseba št. 3, ki se nam je prestavila zgolj po fb-ju z idejo o 

organiziranem socialnem programu, nam je ostala neznanka, tako kot sam socialni program. :D  

 



 
 

    

Nastanitev  

Vsi incomingi smo bili nastanjeni v t.i. rezidenci Belardes, ki bi jo lahko še najbolje poimenovala nek 

stanovalski dom in ni bil zgolj za študente. Vsak je imel svojo sobo, ki je imela pribl. 12 kvadratov s 

posteljo in njihovo postljnino ter 2 brisačama, pisalno mizo s stolom, 1 omaro, 2 polici, tuš kabino in 

umivalnikom ter oknom z roletami. Na koncu hodnika so bili skupni unisex wc-ji, kamor si si pa moral 

sam nesti toaletni papir, ki ti je sicer bil tudi dodeljen. Poleg tega so bile zastonj še na voljo pralnica s 

pralnim in sušilnim strojem, manjši fitnes, manjše igrišče za odbojko ali košarko (vendar nobene žoge 

☹), knjižnica, manjši skupni prostor, TV-soba, igralna soba (pikado, ročni nogomet, namizni tenis), 

terasa in kapelica (dobro, te sicer nihče ni videl od znotraj :D). V kleti je bila še jedilnica s kuhinjo, pri 

čemer slednje nismo smeli uporabljati, kar je bilo kar slabo, saj zaradi pomanjkanja hladilnika nismo 

mogli shranjevat živil oz. si sami kuhat.  

Bolnica je bila oddaljena 35min peš oz. 15 min vožnje z mestnim avtobusom, do postaje pa je bilo 7 

min peš. 

 

Prehrana 

Na delovni dan smo imeli zastonj zajtrk v domu (sladki kosmiči, beli kruh, marmelada in maslo, mleko, 

kava, rogljički, piškoti, toast, jogurt), ki je bil ok, in zastonj kosilo v menzi, oddaljeni 10 min od doma. 

Kosilo je bilo v časovnem obdobju med 13:00 in 15:00, jedilnik pa se je precej ponavljal.  Na voljo si 

imel belo oz. polnozrnato štručko in nato 2 sklopa izbora jedi, od katerega si pri vsakem izbral 1 (npr. 

1 izbor: zelenjavna juha ALI makaronovo meso, 2. izbor: nek ponavadi svinjski kos mesa ALI riba 

(vedno ista) in potem priloga pomfri (vedno isti) ALI solata (katastrofalna). Za doplačilo si dobil še kak 

sok, sladico ali sladoled. Kosilo je bilo nasitno, ampak ne kaj preveč okusno. Včasih smo še šli zvečer 

ven na večerjo, ob nedeljah in četrtkih je v bližnjem baru s tapasi (tradicionalni obloženi kruhki) bila 

zelo ugodba ponudba 1 tapas za 1 euro, sicer pa so cene v restavracijah bile precej drage (pod 8€ za 

neko gotovo jed ni bilo variante). 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Bolnišnica je bila ogromna; javna in zelo moderna, zgrajena leta 2009. Bila sem na oddelku za 

ginekologijo, vendar so naju s Hrvatico zaradi pomanjkanja kadra ob dopustih namestili v porodne 

sobe, kjer sva vsak dan pretežno čakali da ženske rodijo oz. sploh pridejo ali pa sva bili prisotni ob 

elektivnih/urgentih CR. Bili sva bolj kot ne v družbi specializantov in babic oz. sester, ki so se prav tako 

dolgočasile. Poleg je bila urgentna ambulanta, kjer sva tudi lahko bili prisotni, vendar ni bilo veliko 

pregledov na dan. V celem mesecu mi je zgolj 1 specializantka dovolila oz. pomagala izvesti 



 
 

    

samostojni vaginalni pregled. S starejšim ginekologom sem lahko bila prisotna v UZ ambulanti za 

nosečnice, kjer me je učil kako se dela z UZ, kaj se kje vidi oz. kako kaj pogledamo (morfologija ploda, 

NS, miomi maternice, dolžina materničnega vratu) in mi tudi dovolil samostojno vaditi s sondo. 3x na 

teden so bile na programu operacije, kjer so večinoma izvajali tumorekotmije dojk in mastektomije, 

redkeje konizacije, histerektomije. Asistirala sem lahko pri 2 CR, tumorektomijah in konizacijah. V 

splošnem mi je vzdušje v bolnici bilo zelo všeč, kljub temu, da so, ko so ugotovili, da razumem špansko 

popolnoma izklopili angleščino. Kljub temu so bili vsi specialisti prijazni, odprti, pripravljeni te česa 

naučit, specializanti pa pač odvisno od dneva in razpoloženja. 

 

Mentorstvo 

Mentor je bil hkrati predstojnik oddelka, zelo vešč angleščine, zelo prijazen in nasmejan, žal pa tudi 

zelo zaseden. Po vsakodnevnem jutranjem sestanku sem ga morda kdaj srečala v operacijski, sicer pa 

nikoli. 

 

Socialni program 

Organiziranega socialnega programa, kljub obljubam, ni bilo, zato smo se vsi študetnje skupaj 

povezali in si vsak teden samostojno oganizirali izlete v bližnje kraje (Salamanca, Madrid, Bilbao, 

Santander). 

 

Splošna ocena izmenjave 

 Če odmislim neizveden socialni program in nedostopnost kotaktnih oseb, je bila izmenjava odlična 

izkušnja s prekrasnimi »sotrpini«, s katerimi upamo, da kdaj organiziramo reunion. 

 

Potrebnik 

Za Valladolid ne pozabit vzet dolgih rokavov s seboj, saj hladno vreme ni tako redko in ko je 1x pod 20 

stopinj, ob jutrih celo pod 10°C, so kratke hlače/rokavi premalo.  Hitra rešitev za nekatere so bili 

šoping centeri s klasičnimi Zara, Bershka, Mango, Decathlon itd., pa še vrhunec razprodaj je avgusta.  

 

Približna razdelitev stroškov 

200€ izmenjava, 240€ povratna Brnik-Madrid, 30€ povratna Marid-Valladolid, poraba denarja čez 

delovni teden za večerjo in domače partye 30-40€, vikend izleti do 60€. 

 

------------------ 



 
 

    

 

 

Plasa Mayor de Valladolid oz. glavni trg v Valladolidu in njegova mestna hiša. 

 

Izlet v Madrid. 



 
 

    

 

Vhod v bolnišnico. 

 

V operacijski dvorani skupaj s Hrvatico. Scrubsi so bili za 1x uporabo, zastonj. 



 
 

    

 

 

Izlet v Santander. Baje da smo ujeli enega izmed redkih vikendov, ko ni deževalo. Prvo smo si ogledali 

morski del z ladjico, nato smo še skočili na plažo, kjer se je večina v mrzlem oceanu tudi namočila. 😊 


