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Za svojo enomesečno izmenjavo sem si izbral Porto. Izmenjavo sem opravljal v avgustu na oddelku za
ortopedijo.

V Porto sem priletel iz Benetk in kjub pozni uri (okrog polnoči) me je na letališču čakala kontaktna oseba
Natalia, ki me je odpeljala v študentsko rezidenco. Naslednji dan me je v rezidenci obiskal LEO gostujoče
univerze in mi predal mesečno karto za javni prevoz, portugalsko SIM kartico s katero sem lahko zastonj
klical vse ostale študente na izmenjavi ter kupončke za kosilo v menzi.

Vsi študenti, ki smo prakso opravljali preko univerze ICBAS (27) smo bili nastanjeni v isti rezidenci, ki je bila
od bolnice oddaljena 15 min hoje. Vsak študent je imel svojo sobo. V vsakem nadstropju se je nahajal skupni
prostor in kuhinja, ki pa je zaradi mene neznanega razloga celoten mesec bila zaklenjena. Tako je bila vsem
študentom na voljo le ena mikrovalovna pečica v pritljičju rezidence(!!) V pritljičju sta bila tudi 2 pralna in 1
sušilni stroj. Celotno rezidenco 24 ur na dan nadzoruje varnostnik, ki pa je bil zelo prijazen in se je z njim bilo
možno dogovoriti praktično vse. Po celotni rezidenci je bilo na voljo eduroam brezžično omrežje.

Kosilo v menzi ni bilo nič posebnega, vsak dan je bila na voljo juha, trije glavni obroki (meso, riba ali
vegeterjansko) ter sladica. Kot je za pričakovati, hrana v menzi ni na preveč visokem nivoju, tako da smo je
bili proti koncu meseca vsi že dokaj naveličani.

Že pred prihodom na Portugalsko smo po elektronski pošti dobili družabni program za vikend v Portu in
vikend v Lizboni. Vikend v Portu ni bil nič posebnega, saj smo študentje, ki smo bivali v Portu, večino stvari
že videli. Zraven tega so se nam pridružili še študentje iz Brage in Lizbone, kar je pomenilo da nas je vseh
skupaj bilo krepko preko 100, zato si lahko mislite, kako izgleda ogled znamenitosti s takšno veliko skupino.
Po napornem dnevu smo se skupaj odpravili na večerjo in nato v diskoteko. Vikend v Lizboni je bil podobna
zgodba, zato se je manjša skupina ljudi odločila, da svoje bivanje v Lizboni podaljšamo za 2 dni in se vrnemo
v Porto v lastni režiji, kar se je izkazalo za zelo dobro odločitev, saj smo tako doživeli Lizbono v pravi luči.
Med tedni ni bilo ne duha ne sluha o naši kontaktni osebi, zato smo si družabni program sestavili kar sami
(ogled vinskih kleti, preživljanje časa na plaži, ogled mest kot so Aveiro, Braga, Guimares, ki so od Porta
oddaljeni cca 1 uro). V nasprotju z nami pa je druga skupina študentov (univerza AFMUP) imela odlično
kontaktno osebo, tako da so skoraj vsak dan imeli kakšno zaposlitev.

Kot rečeno sem praktično izmenjavo opravljal na oddelku za ortopedijo. Prvi delovni dan me je kontaktna
oseba predstavila svojemu mentorju, ki me je nato zaradi prezasedenosti predal specializantu. Glede na to,
da je avgust čas dopustov na Portugalskem tudi dela ni bilo zelo veliko. Zaradi pomanjkanja kadra v tem
mesecu so recimo tudi zaprli polovico oddelka in zmanjšali obseg operativnega programa. Med operativnimi
dnevi sem se pridružil specializantu v operacijski sobi in opazoval posege. Med neoperativnimi dnevi sem z
njim opravil vizito na oddelku, nato pa mi je bodisi pokazal in razložil nekaj primerov operativnih posegov in
odgovarjujočih rentgenskih posnetkov bodisi odpeljal v urgentno ambulanto in me predal svojemu kolegu.
Njegov odnos je bil super, govoril je tekoče angleško in se je na sploh zelo trudil in mi razložil vse kar me je
zanimalo iz pogovora s pacientom ali operativnega posega.

Na splošno sem bil z izmenjavo zelo zadovoljen. Porto je čudovito mesto, portugalci so neverjetno topli in
odprti ljudje, vse to pomešano z okusom portovca in zvokom energičnega in s čustvi nabitega fada je
garancije za čudovit mesec. Zraven tega v mesecu dni spožnaš ogromno prijetnih ljudi iz celotne evrope, s
katerimi se spleteje prava prijateljstva.
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