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POROČILO O IZMENJAVI 

 

To poletje sem preživela povsem drugače kot običajno. Pridobila sem možnost opravljanja poletne 

izmenjave v Lleidi, mestu v španski avtonomni skupnosti Kataloniji. Mesec izmenjave,celoten julij, pa 

je bil že vnaprej določen. Lleida je vroče in suho 

mesto, kjer živi veliko število priseljencev iz različnih 

držav sveta. Hkrati pa je dokaj modernizirano in zelo 

čisto. Na obrobju, kjer gradijo majhne stanovanjske 

hiše se nadvse trudijo urediti okolico, in tam se 

poleg labirinta sprehajalnih poti nahaja še množica 

klopi za utrujene sprehajalce. Mesto ima vse, kar 

potrebuje, hkrati pa ima tudi dobro avtobusno in 

železniško povezavo z drugimi kraji.  

Ekipa lokalnih študentov nam je na ustvarila skupno spletno mesto na spletnem socialnem omrežju 

Facebook, kjer smo lahko postavljali vprašanja o izmenjavi in smo hkrati imeli možnost navezovanja 

stikov z ostalimi izmenjevalci. Tukaj sem spoznala Matejo, študentko iz Medicinske fakultete Univerze 

v Ljubljani, s katero sva se dogovorili da tja odpotujeva skupaj. Najino pot sva začeli 27.6. z letom v 

Barcelono, ki sva si jo ogledali v naslednjih štirih dneh pred začetkom izmenjave. 

Mesto ponuja številne turistične atrakcije, med katerimi pa je verjetno največ zanimanja za dela 

Antonia Gaudí, kot so Sagrada 

Familia, Casa Mila, Casa Batlló 

in parka Güell. Vsekakor pa 

mesto kot znana turistična 

destinacija ponuja tudi številne 

druge stvari, med katerimi ne 

gre spregledati številne parke, 

predvsem park Montjuïc, kjer 

se poleg labirinta različnih 

predelov parka nahaja tudi 

olimpijski stadion, zvečer pa 

veličastnost mesta poudari še 

Čarobna fontana, ki leži ob 

vznožju parka.  



Vsekakor pa je vreden obiska tudi 

akvarij, ki ponuja neskončno paleto 

različnih vrst morskih rib in ostalih 

morskih živali. 

 

Že pred odhodom v Španijo, so nam 

lokalni študentje poslali vse 

informacije, o tem kako bi lahko 

najhitreje prišli v Lleido iz večjih mest 

z letališči, pa tudi informacije o tem, 

kje bomo stanovali, kje bomo delali in nekaj okvirnih besed o tem kakšne načrte imajo za naše 

vikende.  

Ob prihodu na železniško postajo na obrobju centra Lleide,1.8.2012, sta naju pričakali obe kontaktni 

osebi, čeprav sva sporočili, da bova zmogli najti študentski dom sami. Namestili so naju v skupni 

apartma, kjer sva si delili kuhinjo in 

dnevno sobo, medtem ko sva imeli 

vsaka svojo sobo in kopalnico. 

Študentski dom je bil kompleks 

sestavljen iz dveh identičnih stavb, v 

katerem so se nahajale kar 3 učne 

sobe, telovadnica, pralnica in 

sušilnica, ter ogromna dnevna soba 

polna udobnih naslonjačev za 

večerna druženja. Ob strani glavnega 

hodnika so se nahajali avtomati s 

pijačo in hrano. Vedno razen v času 

sieste pa  nam je bil na voljo tudi varnostnik. Vsa vrata pa je odpirala magnetna kartica, ki smo jo 

dobili ob prihodu. Med obema stavbama je bil tudi zunanji prostor, kjer so postavljene klopi, ki jih 

obdajajo majhna drevesa.  

V ponedeljek zjutraj nas je vse skupaj do javne bolnišnice, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, 

pospremila ena izmed kontaktnih oseb, tam so nam razdelili dokumente in obvestila o tem kako se 

moramo vesti in oblačiti v bolnišnici, potem pa so nas razdelili po oddelkih. Na oddelku za 

ginekologijo in porodništvo so nas že prvi dan razporedili med različne mentorje, ki smo jih zamenjali 

po dveh tednih. Moja mentorja se ukvarjata predvsem z ehografijami nosečnic med 19. in 

22.tednom, enkrat tedensko pa sta prisotna tudi pri porodih. Delo z njima je bilo zanimivo, predvsem 

pa poučno. Moje znanje španskega jezika je zadostovalo, da sem razumela večino pogovorov s 

pacientkami in njihovimi svojci, stvari, ki jih nisem razumela, pa sta mi razložila v angleščini. Oba sta 

bila znana kot dobra učitelja, zato je bil skoraj vedno prisoten še kakšen specializant. Predvsem sta 

me učila prepoznavanja različnih delov telesa dojenčka pri ehografijah. Sama pa sem smela staršem 

pokazati dojenčka z ultrazvokom in jim ob sliki razložiti kaj vidita, medtem ko sta mentorja 

pripravljala dokumente. Poleg tega sem videla tudi izvedbo amniocenteze, epiduralne anestezije,  

naravnega poroda, poroda s carskim rezom, medicinskega splava, operacijo Bartolinijeve žleze. Dva 



dni sem delala na oddelku, kjer so bile ženske po porodu in ostalih ginekoloških posegih, ter dva dni  

v ambulanti za dojke. Na oddelku sem smela tipati maternico in ugotavljati njeno velikost, preveriti 

celjenje šivov po carskem rezu. V ambulanti pa smo srečali različne bolezni dojk, tipala sem različne 

oblike benignih in malignih tumorjev, opravljali smo ultrazvočne preglede dojk in opravljali debelo 

igelne biopsije. 

Običajno smo po opravljenem delu odšli v bolnišnično menzo, kjer smo se srečali z drugimi študenti, 

ki so bili na izmenjavi. Za kosilo smo imeli možnost izbora več jedi, vedno vsaj ene mesne in ene ribje. 

Kosilo smo sproti plačali sami, znašalo pa je odvisno do izbora 3,70 ali 4,70 €. Za vse stroške kosila 

smo v tretjem tednu dobili 40 €. 

Že prvi večer smo se na lastno pobudo srečali v skupnem prostoru vsi izmenjevalci in se igrali različne 

spoznavne igre in v naslednjem 

tednu ravno tako samoinciativno 

organizirali večerjo, za katero smo 

pripravili tipične jedi iz naših držav. 

S strani lokalnih študentov pa je 

bila organizirana skupna večerja, v 

eni izmed mestnih restavracij, kjer 

smo poskusili različne tipične jedi 

domačinov. Poleg tega so nam 

organizirali še ogled pivovarne 

SanMiguel, ter ogled njihovega 

gradu, ki pa ga tisti dan nismo 

videli tudi od znotraj, saj so nas tja 

pripeljali prepozno.  

Vse štiri vikende smo preživeli zdoma. Prvi vikend smo se odpravili na ogled obmorskega mesta 

Tarragona, kjer smo si ogledali antično 

gledališče, njihovo katedralo, ruševine 

obzidja, ki je mesto nekoč obdajalo, seveda  

pa smo obiskali tudi plažo. Imeli smo 

neverjetno srečo, saj je ravno ta vikend 

potekalo tekmovanje pirotehnikov in tako 

smo si prvi večer ogledali čudovit ognjemet, 

poleg tega pa je naslednji dan potekalo še 

predtekmovanje med tremi skupinami 

Castellerjev. 

 

Naslednji vikend smo se odpravili v Pireneje. V 

soboto smo se povzpeli v nacionalni park 

d'Aigüestortes, kjer smo predvsem občudovali 

gorski svet in neokrnjeno naravo, ko pa se nam je 

nasmehnilo še sonce, pa smo se veselo nastavljali 

sončnim žarkom. Naslednji dan pa smo se podali 



na rafting, kjer nas je dodobra namočilo in osvežilo.  

Tretji vikend smo obiskali Zaragozo, večje mesto, ki se nahaja še bolj proti zahodu Španije. Mesto je 

znano predvsem po različnih verskih zgradbah. Ogledali smo si večino znamenitih stavb začenši z 

Basilico del Pilar, občudovali smo lepoto 

fontane, ki se je razprostirala pred to 

zgradbo, ter dih jemajoč razgled z enega 

izmed stolpov. Obiskali pa smo tudi njihovo 

njihov največji park, Plažo. 

Četrti vikend pa smo še skupaj odpravili v 

Barcelono, kjer smo se sprehodili skozi gotski 

del mesta in si ogledali še nekaj ostalih 

mestnih zanimivosti. 

Izmenjava mi je omogočila vpogled v življenje Kataloncev, okusiti njihove tradicionalne jedi in 

spoznati njihove navade. Poleg tega sem imela možnost potovati po celotni Kataloniji in pobliže 

spoznati še druge kraje. Delo v bolnišnici je bilo zanimivo in drugačno, predvsem zaradi tega, ker tega 

predmeta še nisem obravnavala v času študija. Spoznala sem mnogo zanimivih ljudi in si razširila 

obzorja na večih področjih življenja ter spoznala navade ljudi tudi iz drugih koncev sveta. Izmenjava je 

bila zame zelo koristna in hkrati tudi poučna, omogočila pa mi je tudi osebno dozorevanje in 

nadgradnjo moje samozavesti. Če bi imela možnost se še enkrat odpraviti na izmenjavo, bi jo 

vsekakor izkoristila,  saj je to nepozabna, zanimiva in neponovljiva izkušnja. 

 

 

 

 

 

 


