
Malta,	avgust	2012
Sem Mateja Rajh, študentka 5. letnika Medicinske fakultete v Mariboru. Preživela sem en mesec
klinične izmenjave na Malti, in sicer od 31.avgusta do 1.septembra 2012. To je bila moja prva
izmenjava in upam, da ne zadnja. Namreč bila je nepozabna izkušnja. Malto sem si izbrala za prvo
mesto in sem bila zelo vesela, ko sem izvedela, da sem sprejeta. Na kliniki Mater Dei Hospital sem
preživela en mesec, kjer sem bila s svojim zdravnikom, g.prof.Thomas Attard, dr.med na oddelku
pediatrija. Z eno besedo bi ga opisala kot najboljšega mentorja. Bil je zelo prijazen, duhovit, znal mi je
na razumljiv in enostaven način prikazati najpogostejše  bolezni in zdravstvene probleme tamkajšnjih
otrok  s področja gastroenterelogije. Poskrbel je, da sem lahko bila vedno z njim in da sem kljub
govorici Maltežanov stvari razumela. Bila sem na različnih oddelkih, v ordinaciji, out-patients, day
care, videla sem ogromno EFGD-S in kolonoskopij ter tudi biopsijo jeter. Najin odnos je bil zelo
prijateljski in hkrati akademski. Zraven njega sem se naučila ogromno stvari in pridobila ogromno
novih podatkov, ki mi bodo pomagali pri nadaljnjem študiju. V bolnišnici sem delala  vsak dan v
tednu, in sicer od ponedeljka do petka. Delovni čas pa sem imela od 8.00- 12.00/13.00 ure.



Sprejem s strani študentov Malte je bil zelo dober. Ob pristanku z letalom so me čakali na letališču in
me peljali do mojega stanovanja, v katerem sem bivala. Že naslednji dan so nas peljali v bolnišnico,
nam jo razkazali, povedali kje so glavne stvari in nas vsakega posebej peljali do svojega mentorja.
Ustanovili so facebook skupino, kjer smo bili dnevno obveščeni o programu, ki so nam ga organizirali,
da smo se imeli na Malti zelo lepo. Poskrbeli so, da smo spoznali Malto tako turistično, ogledali smo
si vse znamenitosti, kot tudi vse možne destinacije za oddih in tudi zabavo. Vedno ko si jih potreboval
ti je bil vsaj eden izmed njih na voljo in poskrbel da se je zadeva čim prej rešila. Poskrbeli so, da smo
se spoznali z vsemi študenti na izmenjavi iz različnih držav po svetu in, da smo se med sabo družili.

Bivali smo v petih različnih stanovanjih. V stanovanju, kjer sem bivala jaz nas je bilo sedem. Bili smo iz
petih različnih držav, in sicer iz Avstrije, Rusije, Grčije, Azerbajdžana ter Slovenije. Bili smo pisana



druščina, ki smo se med sabo zelo dobro razumeli. Imeli smo tri sobe, dve dvoposteljni in eno
triposteljno, dve kopalnici, kuhinjo, jedilnico ter dnevno sobo. Vsak je imel svoj ključ, tako da smo bili
neodvisni eden od drugega kdaj bo kdo prišel domov. Namreč z delom v bolnišnici smo zaključevali
ob različnih časih.

Poskrbljeno je bilo za en obrok dnevno s strani bolnišnice. Po končanem delu smo lahko namreč jedli
v njihovi kantini. Za en bon, ki smo ga dobili za vsak dan nam je bilo na voljo ali sendvič z vodo ali pa
testenine z vodo. Glede ostalih obrokov pa smo poskrbeli vsak zase. Moram reči, da je hrana na Malti
precej draga. Problem pa je bil tudi v vodi,ki ni bila pitna. Zato smo si jo morali ves čas kupovati, kar
nas je mislim, da stalo več kot pa sama hrana. Seveda pa smo se prepustili tudi razvajanju in okušanju
tradicionalnih malteških jedi, ki so zelo okusne.

Naša bolnišnica kot tudi stanovanja so bila v kraju Msida na Malti. To je mesto, ki je precej majhno.
Glavni in hkrati najpomembnejši stavbi sta bolnišnica, Mater Dei Hospital ter Univerza. Razen cerkve
posebnih zgodovinsko pomembnih stvari ali znamenitosti v tem mestu ni. Do glavnega mesta,
Valetta je mesto oddaljeno le 3 km. Prometne povezave so zelo dobre. In sicer vozili smo se z
avtobusi, tedenska karta nas je stala 12 eurov. S to karto smo lahko praktično prišli do vseh krajev na
Malti do enajste ure zvečer. Po enajsti uri pa so vozili nočni avtobusi, katerih cena je bila 2,5 eura.
Smo pa se morali navaditi na angleški način vožnje, torej voznik na desni strani in obratne smeri cest.



Moj splošen opis izmenjave z eno besedo, nepozabno. To je moja prva izmenjava , torej bilo je veliko
novosti, ki sem jih skupaj z našim predstavniki te izmenjave in tamkajšnjimi zelo dobro, brez
problemov izpeljala. Poleg dela v bolnišnici, kjer sem se ogromno naučila sem hkrati še v najboljši
družbi spoznala in si ogledala vso Malto, skupaj s sosednjima otokoma, Comino ter Gozo. Pretaknili
smo vsak kamenček Malte, kljub temu pa uspeli lenariti tudi na plaži. Moja ocena izmenjave na
lestvici od 1 do 10 je 10.

Moje pridobitve na enomesečni izmenjavi so obnovitev angleškega jezika, ponovitev medicinske
snovi  ter vidik določenih stvari iz druge perspektive, pridobitev novega znanja ter ogromno prakse iz
pediatrije. Ugotovila sem, da je Malta precej revna država, ki pa se za svoje bolnike zavzema bolj kot
Slovenija in jih oskrbuje na nivoju drugih Evropskih držav.


