
Mednarodna medicinska izmenjava - Malta 

V mesecu avgustu sem odpotovala na Malto na mednarodno medicinsko (klinično) 

izmenjavo. Potovala sem z GoOpti in Ryanair (Treviso), saj sta predstavljala najugodnejši 

možnosti. Predlagam, da si prevoz organizirate in plačate čim prej, saj so tako cene veliko 

ugodnejše. Za GoOpti sem odštela 36€ v obe smeri, za letalsko karto v obe smeri pa sem 

plačala približno 160€ (vključno z doplačilom za dodatnih 15 kg prtljage). V mesecu aprilu 

sem prejela prvo elektronsko sporočilo s strani kontaktne osebe Abigail, ki me je seznanila z 

vsemi osnovnimi pomembnimi informacijami. Ustvarila je skupino na FB, kjer smo se že 

začeli spoznavati, bila je vedno pripravljena pomagati in izjemno odzivna z odgovori na 

elektronska sporočila. Pred izmenjavo sem morala narediti tri diagnostične teste - protitelesa 

proti HBV, MRSA in Mantoux. Mesec pred izmenjavo sem prejela PDF dokument z 

natančnimi informacijami o izmenjavi, en teden prej pa sem prejela še urnik družabnega 

programa, naslov in slike nastanitve, kontaktne podatke osebe, ki me bo pričakala na letališču 

in odpeljala do stanovanja ter google-ov dokument, v katerem sem že izbrala menije za prvi 

teden. Skratka popolnoma brezskrbno sem odšla na pot, saj mi je bilo vse kristalno jasno.  

 

Moje letalo je pristalo okoli polnoči, zato sem tisti večer zgolj odložila svojo prtljago v 

stanovanju, se hitro predstavila tistim dekletom, ki še niso spala, oblekla posteljo in zaspala. 

Za dobrih pet ur, saj sem se ob 6. uri prebudila zaradi hrupa. Okno moje sobe je bilo namreč 

obrnjeno proti krožišču, ki je bilo zelo prometno, ker pa v stanovanju nismo imele klime, smo 

imele okna odprta. Živela sem v apartmaju, ki je v najemu društva študentov medicine na 

Malti – MMSA. Vsa njihova stanovanja so novo opremljena, največ 10 minut (naše 

stanovanje konkretno približno 5 minut) hoje oddaljena do bolnišnice in univerze ter približno 

15 minut hoje do najbližje plaže. V mojem apartmaju je poleg mene živelo še 5 deklet, v vsaki 



sobi po dve. Sobe so bile ravno dovolj velike za dve postelji, dve pisalni mizi, dve garderobni 

omari na ključ in za prtljago. Imele smo dve kopalnici s tušem ter pralnim strojem, bivalni 

prostor s kavčem, televizijo in kuhinjo ter balkon. Po nekaj dneh sem se povsem navadila na 

hrup od prometa, ki je mimogrede najnevarnejši v EU, na podnebje in na ognjemete. Da, 

ognjemeti! Maltežani so nori nanje. Bobni preko celega dne. Začnejo že ob 8. uri zjutraj in 

tako opozorijo, da bo zvečer res velik ognjemet. Največji in najdaljši (trajal je neprekinjeni 

dve uri ob klasični glasbi) je bil na večer Marijinega vnebovzetja – jap, na Malti so ljudje 

izjemno verni. Kraj Msida, v katerem sem bivala, je sicer majhen, a vsebuje hkrati vse 

potrebno – lekarne, pekarne, supermarkete, pošto, bolnišnico, univerzo ... Moram pa priznati, 

da je Msida za naše standarde nekoliko umazana. Nikjer zunaj nisem videla košev za smeti, 

vrečke s smetmi smo zato odlagali kar direktno na ulico, za kar so nam bili hvaležni ščurki, ki 

so ob večerih prišli na ceste na večerjo. No, tu pa tam sem videla kakšnega. Hrana je nekoliko 

dražja kot pri nas. Vsak delovni dan smo imeli zagotovljen sendvič, steklenico vode in sadje. 

Ob ponedeljkih smo hodili na pico v picerijo Pizza by Luca, kjer smo imeli vsak drugi teden 

pico zastonj. Naj se dotaknem še vremena … Že zjutraj je bilo 27°C, čez dan pa vedno vsaj 

30°C. Zrak na Malti je izjemno vlažen, kar je hojo do bolnišnice v dolgih hlačah naredilo še 

bolj problematično. V bolnišnici Mater Dei Hospital (zgrajena leta 2007, prostorna, dobro 

opremljena) imajo zelo striktna pravila, ko pridemo do oblačil. Belih plaščev zdravniki sploh 

ne nosijo, ampak so oblečeni elegantno. Hlače morajo biti dolge, krila do kolen, majice brez 

dekoltejev in z rokavi. Bolnišnica je v celoti klimatizirana, za moj okus celo preveč, zato 

dolge hlače pridejo še kako prav. V operacijskih dvoranah je bilo med 15 in 20°C. Verjetno 

mi ni potrebno posebej poudariti, da je bila večina študentov prehlajena. Temperaturna razlika 

je namreč naredila svoje. 

 



Želja po pridobitvi dodatnih znanj na področju anesteziologije, me je napeljala na to, da sem 

si na mednarodni izmenjavi izbrala ta oddelek, kar se je izkazalo kot najboljša možna 

odločitev. V bolnišnici sem bila vsak delovnik v dopoldanskih terminih. Večino časa sem 

preživela v operacijskih dvoranah, zato mi ni bilo potrebno razmišljati, kaj naj oblečem, da 

bom dovolj elegantna  – ves čas sem bila namreč v scrubs-ih. Pod skrbnim očesom 

mentorice sem se naučila oz. obnovila znanje celotnega anestezijskega postopka – priprava 

zdravil in aparatur, uvod v anestezijo, nadzor življenjskih funkcij med operacijo in prebujanje. 

Po nekaj dneh sem smela sama pripravljati zdravila, pomagala sem bolnikom na operacijski 

mizi (nastavitev EKG elektrod, merilca tlaka, spirometra, dihalne maske), nastavljala sem 

venske kanile in intubirala. Mentorica me je spodbujala tudi pri tem, da sem na razporedu 

operacij sama poiskala tiste, ki so me najbolj zanimale in odšla tja. Tako sem pridobila veliko 

novega znanja ne le s področja anesteziologije, temveč tudi kirurgije. Pri kardiokirurških 

operacij so mi npr. pokazali rokovanje z endoezofagealnim ultrazvokom. Dvakrat sem bila v 

predoperativni ambulanti, kjer me je mentorica seznanila z vsemi postopki, ki jih mora 

anesteziolog narediti preden ima bolnik operacijo. Pokazala mi je obrazce, bolnikovo 

dokumentacijo, jaz pa sem bolnike pregledala. Nekajkrat sem imela tudi priložnost obiskati 

ginekološki oddelek, kjer sem videla epiduralno in subarahnoidalno anestezijo za namen 

analgezije oz. anestezije za carski rez. V zadnjem tednu izmenjave mi je mentorica uredila še 

prakso na oddelku za intenzivno terapijo (internistični in kirurški), kjer so me pod okrilje vzeli 

specializanti. Videla sem bolnike z izjemno širokim spektrom bolezni, poškodb in 

pooperacijskih stanj (respiratorne, srčne, ledvične odpovedi, politravmatizirani poškodevanci, 

poškodovanci po eksplozijah, strelne poškodbe glave, gangrene itd.). Imela sem tudi 

priložnost videti kardioverzije, eno sem naredila celo sama. Naučila sem se tudi rokovanja s 

stomami. Všeč mi je bilo to, da sem bolnike lahko spremljala od njihovega sprejema do 

premestitve na druge oddelke.  

 



Na Malti je drugi uradni jezik angleščina, zato večina ljudi razume in govori angleško, napisi 

v bolnišnici so v angleščini, obrazci so v angleščini – skratka terna zame. V bolnišnici je 

zaposlenih veliko tujcev, zato se tudi med sabo večinoma pogovarjajo v angleščini. V primeru 

da so bili v operacijski sami Maltežani, so včasih preklopili na malteščino. Takrat sem se 

samo prijazno smehljala – razumela seveda nisem ničesar, saj je malteščina najbolj sorodna 

arabščini.  

 

Kljub temu, da je bil bolnišnični del izjemno zabaven, naporen in poučen, pa je to le polovica 

izkušenj, s katerimi sem ob koncu avgusta odpotovala domov. V poznopopoldanskih in 

večernih urah ter med vikendi sem z drugimi študenti na izmenjavi odkrivala malteške plaže 

in slikovita mesteca. Lahko rečem, da je Malta ravno dovolj majhna (ali velika), da jo v enem 

mesecu dobro spoznaš. Iz enega konca otoka na drugi konec lahko z avtomobilom prideš v 

dobri uri! Vožnja z avtobusom je nekoliko počasnejša, je pa zato prava dogodivščina. 

Avtobusi vedno zamujajo, velikokrat so prepolni in se zato odpeljejo mimo tebe, na srečo pa 

prihajajo na 15 minut in so izjemno poceni. Enodnevna karta stane 1,5€, tedenska pa 6€. 

Pohvaliti moram njihov družabni program, saj so za nas poskrbeli skoraj vse dni. Skupaj smo 

si ogledali vse malteške naravne in kulturne znamenitosti (obzidja, sakralne objekte, 

katakombe, muzeje …). Obiskali smo skoraj vse najlepše plaže, otok Gozo, otok Comino, 

mesteca Mosta, Mdina, Rabat, Valletta, Sliema in številne druge. Organizirane smo imeli 

večerne piknike na plažah in v okolici univerze, začetni tečaj potapljanja, lov na zaklad po 

mestu Mdina. Malta je zelo dobro poznana po svojem nočnem življenju. In seveda z 

razlogom. Paceville je predel v St. Julianu, kjer je zabava vsak dan v tednu. Udeležili pa smo 

se tudi univerzitetnih zabav, zabav na ladjah, pena party-jev itd. Mesec avgust je mesec 



neštetih festivalov in tradicionalnih vaških zabav. Udeležili smo se festivala vina, ki se je 

odvijal v velikih vrtovih Vallette, ter festivala piva.     

Klinično izmenjavo na Malti vsem študentom toplo priporočam, saj te v dopoldanskem času 

bogati z novim znanjem s področja medicine, popoldne se tvoja izmenjava pretvori v 

nepozaben dopust. 

 


