
 
 

    

ŠPANIJA, Valladolid – julij 2017 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Maša Kocbek, 5.letnik (kocbek.masa@gmail.com) 

Čas izmenjave: 1.7.2017-31.7.2017 

Kraj izmenjave 

Valladolid je srednje veliko mesto, s približno 300 000 prebivalci. Nahaja se nekje na polovici med 

Madridom in severno obalo Španije. Je glavno mesto avtonomne skupnosti Kastilija in Leon. Mesto 

ima sicer nekaj zgodovinskih znamenitosti, ki si jih je vredno ogledati, drugače pa iskreno ni nič 

posebnega. 

 

Viza 

Za obisk Španije državljani EU ne potrebujemo vize. 

 

Zdravje 

Za izmenjavo nisem potrebovala nobenih potrdil o opravljenih zdravstvenih testih. Morala sem 

priložiti samo potrdilo, da nisem v registru spolnih prestopnikov. Takšnega registra v Sloveniji ne 

poznamo zato sem si morala pridobiti potrdilo o nekaznovanosti (Ministrstvo za pravosodje v 

Ljubljani). Potrdilo je moralo biti v angleškem ali španskem jeziku in sem ga morala pred odhodom še 

odnesti k sodnemu tolmaču, da ga je prevedel. Potrdilo o nekaznovanosti sem dobila domov po pošti, 

zastonj, v 3 delovnih dnevih. Prevod pa me je stal 25e. 

 

Varnost 

Mesto Valladolid je zelo varno, tudi ponoči lahko brez problema hodiš naokoli. Veljajo ista varnostna 

priporočila kot pri nas v Mariboru. Od javnega prevoza je na voljo mestni avtobus, vendar sem živela v 

čistem centru mesta, 300m od bolnišnice kjer sem opravljala prakso, zato ga nisem nikoli uporabljala. 

 

 

Denar 



 
 

    

Uporabljajo evro. 

 

Prevoz 

Do Valladolida sem potovala s kombinacijo letalo + avtobus. Iz okoliških letališč namreč ni direktne 

povezave z Valladolidom za neko normalno ceno (iz Dunaja je karta stala 1100e). Letela sem iz 

Dunaja do Madrida ( s prestopom v Frankfurtu), nato pa sem iz Madrida vzela avtobus do Valladolida. 

Letalo je pristalo v Madridu ob polnoči, prvi avtobus za Valladolid pa je odšel ob šestih zjutraj, zato je 

celotna pot trajala kar 24h. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Komunikacija je bila za mene zelo porazna. Sicer smo dobili aprila že prvi mail od njihovega LEO-ta, 

kateremu sem potem lahko pisala glede svojih vprašanj, vendar je bila odzivnost zelo počasna. Vmes 

sem potrebovala veliko pomoči glede urejanja potrdila o spolnih prestopnikih in »malpractice« 

zavarovanja, ki so ga zahtevali. Na koncu sem morala večino stvari ugotoviti sama. Njihovega LEO-ta 

sem tudi dodala na FB (trikrat), z namenom hitrejšega komuniciranja, vendar me ni sprejel. Svojo 

kontaktno osebo, sem dobila šele 4 dni pred odhodom, ko mi ni več nekaj koristila. Nekateri svojih 

kontaktnih oseb sploh niso imeli, ampak si si jih delili med seboj. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Kontaktna oseba me je prišla iskati na avtobusno postajo in me pripeljala do študentskega doma. 

Naslednji dan je tudi z mano odšla do bolnišnice in me predstavila na oddelku. Nato je do konca 

izmenjave nisem več videla, ker ni živela v Valladolidu. 

 

Nastanitev in prehrana 

Vsi smo živeli v enem študentskem domu, kjer je vsak imel svojo sobo. Študentski dom je bil 400m od 

bolnišnice in 1km od čistega centra mesta. V sobi sem imela posteljo, omaro, pisalno mizo, umivalnik 

in tuš. Stranišča so bila skupna, v vsakem nadstropju. Čistilke so sobo čistile 1x na teden. Študentski 

dom je imel tudi pralnico s pralnim in sušilnim strojem, ki si jo lahko uporabljal zastonj, ter 

telovadnico. Ni pa imel skupne kuhinje, ki bi jo lahko uporabljali mi. Tako, da si nobene hrane nisem 

mogla pripraviti sama. Problem je bil predvsem to, da nisem imela niti hladilnika, da bi si lahko vsaj 

kakšno malenkost shranla. 

 



 
 

    

V pritličju je bila velika jedilnica, kjer so med tednom nudili zajtrk, kosilo in večerjo. Med vikendom je 

bila jedilnica zaprta. Zajtrk je bil vključen v sobo (bed and breakfast student hostel), za kosilo in 

večerjo pa je bilo potrebno doplačilo. Upravičena sem bila do enega toplega obroka dnevno. Kosilo 

smo imeli v nekem drugem študentskem domu, ki pa je bil zelo blizu. Vso ostalo hrano sem si morala 

priskrbeti sama. Večerjali smo večinoma zunaj, in sicer njihove značilne tapase. Tapasi so kr poceni, se 

lahko naješ za manj kot 10e. Če pa želiš iti v pravo restavracijo, na pravo večerjo ( z juho, glavno 

jedjo) pa pod 15e ne najdeš. Španci imajo navado jesti zelo pozno, po deveti uri zvečer. Zanimiva mi je 

bila predvsem njihova siesta, saj je večina trgovin ( z izjemo nakupovalnih centrov) in tudi restavracij 

med 2 in 5 uro čez dan zaprtih. 

 

Delo v bolnišnici oz. Inštitutu 

Med tednom sem opravljala prakso v Univerzitetni Klinični bolnišnici Valladolid, na oddelku za 

infekcijske bolezni. Vsaki dan sem začenjala ob 8.15h, zaključevala pa med 13.00 in 14.00h. Vsako 

jutro sem se udeležila jutranjega sestanka vseh zdravnikov oddelka interne medicine, nato pa sem 

spremljala mentorico pri jutranjih pregledih hospitaliziranih bolnikov. Ker ne govorim španskega 

jezika, s pacienti nisem mogla samostojno komunicirati, sem pa lahko izvedla celotni telesni pregled. 

Po jutranji viziti je sledilo pregledovanje dokumentacije, pisanje receptov in odpustnic. Sprva sem delo 

samo opazovala, proti koncu izmenjave pa sem lahko tudi sama izpolnjevala obrazce. Mentorica je 

bila prav tako zadolžena za paciente z drugih oddelkov, pri katerih je med hospitalizacijo prišlo do 

okužbe. Popoldnevi so bili tako namenjeni obiskovanje in pregledovanju teh pacientov. 

 

Mentorstvo 

Prvi dan mi je bila dodeljena mentorica, katero sem spremljala do zaključka izmenjave. Skupaj z nama 

je bila vedno tudi specializantka nevrologije. Z njima sem se pogovarjala v angleškem jeziku. Z 

mentorico sem bila res zadovoljna, saj me je povsod vzela zraven in me vključila v delo. Nikoli nisem 

samo nekje stala in čakala. 

 

Socialni program 

En teden pred odhodom smo dobili socialni program. Ponudili so nam opcijo vikend obiska Madrida in 

nato tretji teden še vikend v Salamanci. Slednji je bil kasneje odpovedan, ker se nas ni dovolj prijavilo 

tako, da je od organiziranih izletov ostal samo Madrid. Izleta se nisem udeležila, ker sem v Madridu že 

bila. Vsi drugi izleti so bili v lastni režiji. 

Kontaktne osebe so nas prvi dan počakala na avtobusni postaji in nas pripeljale do študenta. Prvi 

teden so se nam še pridružili na večerjah in nas tudi odpeljali na ogled mesta, nato pa od njih ni bilo 

več prav veliko. Vse zabave smo si morali organizirati sami, tudi poslovilno. Prav tako se teh zabav ni 



 
 

    

od njih noben udeležil. National food and drink party se zaradi nemožnosti uporabe kuhinje ni izvedel. 

Če sami ne bi malo mignili in si organizirali kakšnih aktivnosti, bi večino časa preživeli v sobah. 

Splošna ocena izmenjave 

Z izmenjavo sem bila kljub vsemu zelo zadovoljna. Čeprav sem imela nekatere nevšečnosti, se je na 

koncu vse uredilo. Spoznala sem nove ljudi, pridobila veliko novih izkušenj kako se znajti v tujem 

okolju med neznanimi ljudmi, in bi se zanjo še enkrat odločila. 

 

Potrebnik 

Ni bilo potrebno, da bi morala vzeti s seboj kaj posebnega, tudi nisem ničesar pogrešala. S seboj sem 

vzela standardne stvari, ki jih vzameš ko potuješ. Edino kar sem si kupila, je bil ventilator, ker je bilo 

do 37 stopinj, soba pa ni imela klime. 

 

Približna razdelitev stroškov 

Za letalsko karto sem plalčala 335e. 

Vsaki večer smo večerjali zunaj, kupovala pa sem si tudi hrano za zajtrk. Za hrano sem v celem 

mesecu porabila nekje 350 – 400e. V ceno so vključene tudi (nealkoholne) pijače. Kar se tiče cen hrane 

v trgovinah, cen alkoholnih in nealkoholnih pijač tako v restavracijah kot tudi v trgovinah, so podobne 

kot pri nas. 

Družabni program je bil bolj kot ne v lastni režiji. Porabila sem 80e za enodnevni obisk Madrida (40e 

vozovnica) in 40e za obisk Salamance (20e vozovnica). 



 
 

    



 
 

    



 
 

     



 
 

    

 


