
MEDNARODNA IZMENJAVA V MAKEDONIJI 

 

Ajda Jezernik, študentka drugega letnika medicine v Mariboru, sem  poletne počitnice (avgust 

2008) preživela na enomesečni mednarodni izmenjavi medicincev v Makedoniji.  

Za izmenjavo sem se odločila že lani decembra, na izbiro sem imela štiri države: Makedonijo, 

Tajvan, Mexico in Rusijo, edine države, ki so ponujale raziskovalno delo, saj še nisem dovolj 

izkušena za prakso oz. delo v bolnišnici (pogoj tretji letnik študija). Odločila sem se za 

Makedonijo, ker sem jo kot bivšo jugoslovansko državo najmanj poznala. Na strani IFMSA 

sem poiskala različne raziskovalne projekte, ki so jih ponujali v Skopju in Ohridu. Odločila 

sem se za projekt iz mikrobiologije, ker je bil predmet del predmetnika v drugem letniku in 

sem že med letom pridobila nekaj znanja o uropatogenih bakterijah. Izpolnila sem prijavni 

obrazec, si izbrala še dva rezervna projekta in opravila angleški preizkus. Do junija  si nato s 

tem nisem belila glave Junija pa sem prejela od Lore Makedonije pismo, da sem sprejeta na 

prvi projekt v Skopje, natančen naslov mikrobiološkega inštituta, naslov mentorja projekta, 

naslov prenočišča in naslov predstojnika za izmenjave v Skopju (mail in mobi številko). 

Predstojnik za izmenjave je ustanovil tudi skupinski »yahoo forum«, kjer smo mu lahko 

postavljali različna vprašanja o izmenjavi, razmerah v Makedoniji, se spoznavali z drugimi 

prijavljenimi medicinci iz različnih delov sveta preko »yahoo klepetalnice«.  

Dočakala sem avgust … Skopje me je pričakalo v sončni preobleki. Bilo je še jutro in moja 

cimra iz Turčije me je pričakala pred vhodom veleslavnega študentskega doma Goce Delcev, 

kjer smo bivali. Bil je skrajno boren, zapuščen študenstki dom, z dvo ali enoposteljnimi 

sobami, v katerih preživljanje dneva skoraj ni bilo mogoče ( zelo vroče, saj se nekatera okna 

sploh niso dala zapreti, pa tudi zaves ni bilo). Do bolnice je bil oddaljen dvajset minut hoje, 

večinoma smo se vozili s taxiji, ki so bili relativno poceni, sicer pa vozijo tudi lokalni 

avtobusi. 

Že prvi dan ( bil je ponedeljek, saj sem prišla z dvodnevno zamudo) sem nato spoznala 

mikrobiološki laboratorij, mentorico in ostale udeležence. Bilo nas je okoli 33, veliko iz 

Egipta, nekaj iz Romunije, Poljske, bivših jugoslovanskih držav, Španije …V mojem 

izbranem projektu mi je družbo delala še Romunka.  Koliko časa smo delali na dan,  je bilo 

odvisno od posameznega projekta, od mentorjev…nekdo komaj nekaj ur (jaz sem delala od 

9.00 pa do 11.00 ure), drugi cel dopoldan... se je pa redkokdaj zgodilo, da bi  bodisi praksa 

bodisi raziskovalno delo trajalo cel dan… Moje raziskovalno delo ni bilo ravno raziskovalno 

v pravem pomenu besede, pač pa bolj seznanjanje z mikrobiološkim laboratorijem, z 

vsakodnevnim delom zdravnikov mikrobiologov (ugotavljanje bakterij na agarju)… 

Mentorice so bile zelo prijazne in so dobro obvladale angleščino, tako da je bilo 

sporazumevanje tekoče. Pri  opravljanju prakse so študentje lahko prisostvovali pri operacija. 

Za hrano je bilo poskrbljeno, enkrat na dan smo imeli obrok( kosilo) na bone v bližnji 

gostilni. Popoldan je sledilo  bolj ali manj neorganizirano druženje, ogled mesta, galerije, 

narodnega  muzeja po lastni režiji …Večere smo si organizirali sami, tu pa tam je kakšen 

večer organiziral tudi predstojnik za izmenjave. Med vikendi smo imeli organizirane oglede, 

obiskali smo Ohridsko jezero, kanjon Matke, popotovali smo po Bitoli, Prilepu, Krusevu, 

Stobi, Tetovu. 

Preživela sem nepozabne počitnice v deželi, ki je po razvoju mnogo let za nami.  Prav ta 

revščina, neobljudenost dežele, umirjenost, odprtost ljudi tudi za tujce daje občutek sprejetosti 

in domačnosti.  

 

                                                                                    Ajda Jezernik (ajda.jezernik@gmail.com) 
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