
Študentska praksa Sardinija, Sassari 
Julij 2014 bo ostal v mojem spominu kot eden izmed najzanimivejših, najbolj polnih in nepozabnih mesecev 

mojega študentskega življenja. To je mesec klinične prakse v enem izmed dveh študentskih mest na 

Sardiniji: v Sassari-ju. Izmenjava je trajala kar en mesec (od 4.7 do 1.8), vendar je sedaj, ko je vsega konec 

ostal občutek, da je čas bežal s svetlobno hitrostjo. Še včeraj sem prispela, danes že odhajam.  

Sassari je drugo največje mesto Sardinije, ki se nahaj na njenem severo-zahodnem delu. Je eno izmed 

najstarejših mest na tem otoku, njegovi začetki segajo v 12. stoletje. Mesto ponuja zraven bogate umetnosti, 

kulture in zgodovine tudi čudovite arhitekturne zanimivosti in aktivnosti na prostem. Za ljubitelje zgodovine 

se tukaj nahaja velik arheoloski muzej z mnogimi maketami starih zgradb prvotnih prebivalcev- tako 

imenovani Nuraghi, za gastronomske uzitke poskrbijo Trattorie- restavracije s jedmi, značilnimi za Sardinijo, 

za popestritev večerov so organizirane prireditve na prostem – vse od modnih revij, jazz koncertov v parku, 

do open-air predvajanj filmov. Mesto sicer ne leži neposredno ob morju, vendar je javni prevoz organiziran 

tako, da lahko vsak obiskovalec okusi za moj okus najboljše, kar ponuja Sardinija- sanjske plaže s kristalno 

čisto vodo. Slike, ki jih lahko najdemo na internetu ne morejo opisati doživetja, ki ga izkusiš ob prvem 

pogledu na sardinjsko morje: svetlo modra barva morja, v katerem zraven tebe plavajo raznovrstne majhne in 

velike ribice, ki se v globini spremeni v globoko temno modro s čistim pogledom na dno. 

 

Slika 1: Plaža Stintino, oddaljena 1 uro avtobusne vožnje od Sassarija 

Eno izmed presenečenj, ki me je čakalo na otoku, so bili Sassaričani. Upam si trditi, da spadajo med ene 

izmed najbolj odprtih, prijaznih in gostoljubnih ljudi, ki sem jih kdajkoli srečala.  Sicer se tamkajšnji 



študentje medicine, ki so skrbeli za to izmenjavo, niso dosti družili z nami, je pa bila zato praksa toliko 

boljša. Kljub vsesplošnem prepričanju, da se v Italiji najde redkokatera oseba, ki govori angleško, je bilo na 

mojem oddelku ravno nasprotno- našel si redko katerega zdravnika/specializanta ki ne bi znal vsaj enega 

tujega jezika. Vzeli so me ‘za svojo’. Z njimi sem hodila na vizite, skupaj smo diskutirali o patologijah 

bolnikov, pregledovali CT in MRI slike, dobila sem mnogo praktičnega znanja. Lahko sem sodelovala pri 

raznih preiskavah, kot so snemanje EEG-ja, opazovanje tehnike lumbarne punkcije, večkrat sem morala 

sama opravljati odvzem arterijske krvi, določitev kliničnega statusa pacientov,… Vsake toliko smo si vzeli 

kratko pavzo, v kateri smo se podružili v majhni družabni sobici, kjer smo si skuhali svežo kavico in 

prigriznili kaj slastnega ter seveda poklepetali. Praktično delo je potekalo 5 ur na dan.  

 

Slika 2: hodniki v bolnišnici so ob osmi uri zjutraj še zelo osamljeni 

Na izmenjavi je bila ena izmed stvari, ki me je razočarala, sodelovanje tamkajšnjih študentov. Od njih sem 

pričakovala, da bodo z nami več sodelovali, nam pomagali pri raziskovanju najboljših moznosti ‘preživetja’ 

in se z nami družili vsaj toliko, da bi se lahko malo bolje spoznali. Svojo kontaktno osebo sem videla samo 

trikrat, sama sem mogla najti pot do hotela, ki je bila zelo slabo označena in organizacija vseh izletov, ki so 



se izvajali čez konec tedna je bila na naših plečih. Še sreča, da smo bili študentje na izmenjavi dovolj 

motivirani in radovedni, da smo sami raziskovali, kako doživeti Sardinijo kar najboljše in najcenejše. 

Nekatere kontaktne osebe so bile malo bolj angažirane kot moja in so tudi dajale kakšne koristne 

informacije. Tako smo si vsi nabavili italijanske mobilne številke, da je bila komunikacija lažja, mesečne 

avtobusne karte, da smo lahko vedno dosegli bližnje želene destinacije, zvedeli za nekatere zanimive 

dogodke v mestu in njegovi okolici,… 

Sedaj pa še malo k bivalnim pogojem: stanovali smo v hotelu Pegasus, ki je oddaljen 15 minut od centra 

Sassarija. Leži v industrijskem  delu mesta imenovanem Predda Niedda, za katerega je znano, da spada med 

bolj nevarne dele mesta – del mesta, kjer je razvita prostitucija. Sicer nismo imeli problemov in nobenemu se 

ni nič zgodilo, vendar smo se vedno morali premikati v skupinah vsaj po trije/štirje, za vsak slučaj. Zgodilo 

se je tudi, da je ena izmed študentk uporabila napačno dvigalo in prišla ‘v napačen del hotela’. Tam so jo 

vprašali za ‘sestanek’, vendar po razlagi, da je le študentka, ki je prišla na obisk k ostalim študentom ni bilo 

nobenih komplikacij in je lahko v miru odšla. Sobo sem si delila se s tremi puncami. Kljub le eni kopalnici 

nam je uspelo preživeti en mesec. V hotelu smo vsak dan dobili tudi zajtrk. Vedno nas je čakal meni 

sestavljen iz iste hrane: tri vrste koruznih kosmičev, prepečeneca, keksov in različnih vrst marmelad. Pri 

zajtrku smo imeli tudi kavni avtomat, iz katerega smo lahko pridobili tudi toplo mleko in vročo vodo. 

Popoldan/zvečer so stavri le pokrili in naslednji dan so bile ponovno pripravljene za nas. Prav tako smo 

dobili pri zajtrku 1 liter vode za sedem študentov. Naj omenim tudi dejstvo, da na Sardiniji voda iz pipe ni 

pitna.  

 

Slika 3: Vsak dan nas je v devetem nadstropju hotela pričakal takle zajtrk 

Za Italijo je zraven kulturne dediščine značilna tudi zelo obširna gastronomska kultura. Raznovrstne 

testenine, pizze, sladoledi in ostale dobrote nas niso razočarale. Poskusili smo tudi značilne sardinijske jedi: 



odojka, raviole z špinaco, sladico iz testa, sira in meda,… Kosilo, ki je bilo organizirani iz strani Društva 

mednarodnih izmenjav Sassari, smo imeli do 24.7. v študentski menzi. Bilo je res obilno! Zraven predjedi in 

glavne jedi smo dobili tudi veliko porcijo testenin in sadje. Po tem datumu smo si morali kosilo poiskat sami. 

Izmenjava je bila kljub nekaterim zapletom odlična! Vsem, ki imajo možnost, svetujem, da obiščejo 

Sardinijo v okviru Mednarodnih medicinskih izmenjav, saj ponuja res ogromno: od kvalitetne prakse, novih 

poznanstev, gurmanskih užitkov, pa vse do prečudovitih mest, znamenitosti, plaž. 

 

Slika 4: Študentje na izmenjavi smo na koncu postali prava majhna družinica; slika iz ulice mesta Cagliari 

Tadeja Gajser, 5. letnik 


