
Bolgarija, julij 2011 
 
Odločila sem se, da bom letošnje poletje preživela nekoliko drugače, prijavila sem se na 
mednarodno poletno izmenjavo v Bolgariji. Prakso sem opravljala v Stari Zagori, mestu 
velikosti Maribora. Kontaktnima osebama sem pisala sama, saj z njihove strani nisem dobila 
nobenega sporočila in čeprav so kontaktne osebe sprva potrebovale več tednov za odgovor na 
moj mail, so pozneje bile kar ažurne, dobila sem vse informacije, ki sem jih potrebovala. 
 
 

 
 
 
V Bolgarijo sem potovala z vlakom čez Hrvaško in Srbijo. Pot tja in nazaj me je stala 
približno 100 evrov.  
 
Kontaktna oseba me je pričakala na železniški postaji in me pospremila v študentski dom. Na 
izmenjavi nas je bilo enajst študentov, vsi smo bili nastanjeni v istem študentskem domu 
skupaj s še nekaj bolgarskimi študenti medicine. Dom je bil apartmajskega tipa, imela sem 
svojo sobo, z madžarskima študentoma sem si delila kopalnico in hladilnik, kuhinje v 
študentskem domu ni bilo. Ostali študenti na izmenjavi so bili nastanjeni v sobah za dve 
osebi. Dom je bil kar star in potreben obnove, sicer pa čist in na dobri lokaciji. Dostop do 
interneta je bil možen v sobi z računalniki v kleti. Prehranjevali smo se v bolnišnični menzi, 
za vsak dan na izmenjavi smo prejeli 5 evrov, kar je bilo dovolj za hrano. 
 
Vsako jutro smo se z ostalimi študenti na izmenjavi dobili pred blokom in se odpravili na 
prakso v bolnišnico, ki je bila manj kot pet minut hoje oddaljena od doma, v katerem smo bili 
nastanjeni. Prakso sem skupaj s še štirimi študenti opravljala na internem oddelku, preostali so 
jo opravljali na kirurgiji.  
 
Internistom nam je bil za mentorja dodeljen dr. Iliev, specializant interne medicine s 
posebnim smislom za humor in neutrudni deloholik, ki se mu je vedno nekam mudilo. Dr. 
Iliev je vsak dan prinesel nekaj kartotek bolnikov, ki smo jih nato skupaj pokomentirali, še 
posebej smo se osredotočali na EKG zapise. Občasno je mentor ugodil našim prošnjam in 
nam omogočil pregled pacientov, sicer pa smo pretežno gledali le zdravstvene kartone. 
Običajno smo kar hitro zaključili, saj je zmanjkalo pacientov, oddelek je bil namreč skoraj 



prazen. Obiskali smo  tudi pediatrični in infekcijski oddelek, na pediatriji je bila 
hospitalizirana le ena deklica, na infekcijskem oddelku pa sta nas pričakala dva bolnika. Na 
splošno je bilo v bolnišnici malo pacientov, saj v mestu poleg javne bolnišnice, v kateri sem 
opravljala prakso, obstaja še nekaj zasebnih klinik, ki so bolje opremljene, zato se pacienti 
pogosto odločijo za zdravljenje na kateri izmed teh.  
 
Čeprav sem pred odhodom morala urediti kar nekaj potrdil o cepljenjih, me o njih ni nihče 
povprašal. 
 
Družbeni program je bil kar dobro organiziran, čeprav so za izvedbo celotne izmenjave bile 
zadolžene le tri študentke. Približno enkrat tedensko smo šli na večerjo v restavracijo, enkrat 
na bowling, v kino, organizirali so nam enodnevni izlet po državi, en vikend pa smo preživeli 
na obali črnega morja. Študenti smo se veliko družili med seboj, vsako jutro smo se zbrali 
pred študentskim domom in se skupaj odpravili v bolnišnico, skupaj smo hodili na kosilo v  
bolnišnično menzo, organizirali smo si tudi izlete v sosednja večja mesta, zadnje dni se nas je 
nekaj odpravilo na nekajdnevni izlet v Rila gorovje, kjer smo si ogledali tamkajšnji samostan 
in sedmera jezera.         
 
Izmenjava je bila prijetna izkušnja, spoznala sem veliko novih ljudi, se naučila marsikaj 
novega o Evropi in spoznala način življenja v tuji deželi. 
 
 
 

 
 
 


