
Mednarodna medicinska klinična izmenjava – Porto, Portugalska, 2013 (AEFMUP) 

Poletno mednarodno medicinsko klinično izmenjavo sem opravljala v mesecu avgustu v 

bolnišnici São João v Portu, na Portugalskem, na Oddelku za anesteziologijo. Vsak delovni 

dan sem po 5 – 6 ur obiskovala bolnišnico in se vključevala v proces dela na oddelku. Vodja 

oddelka je zame pripravila program kroženja, svojega mentorja – specialista anesteziologije 

in intenzivne terapije sem spremljala na različnih deloviščih. 

V prvem tednu sem spoznala organizacijo in način dela v 

splošnem operacijskem bloku. Pridružila sem se ekipi, ki 

je izvajala operacije v torakalni, plastični ter abdominalni 

kirurgiji. V drugem tednu sem večino časa preživela v 

operacijskem bloku za nevrokirurgijo, kjer sem pobližje 

spoznala metode monitoriranja bolnikov med 

operacijami. Mentorja sem spremljala tudi pri delu v 

prebujevalnici, kjer bolniki kratkotrajno okrevajo po 

operaciji, preden so preseljeni nazaj na oddelek. 

Spoznala sem specifičen način kliničnega pregleda 

bolnikov v enoti za intenzivno terapijo in osnove 

zdravstvene nege. V tretjem tednu sem se pridružila 

delu anesteziologov v posvetovalni ambulanti, kjer 

sprejmejo bolnike pred operacijami. Poleg tega sem se 

vključila v delo ambulante za zdravljenje kronične bolečine ter se pridružila službi za 

zdravljenje akutne post-operacijske bolečine. Zadnji teden sem opazovala delo 

anesteziologov v porodnišnici ter spoznala pomen anestezije pri postopku bronhoskopije, 

kolonoskopije in EGDS. Kot  pomožni član anesteziološke ekipe sem bila navzoča tudi v sobi 

za angiografijo. Izmenjavo sem zaključila z delom v urgentni operacijski sobi, kjer mi je 

mentor predstavil tudi posebnosti anestezije pri pediatričnih bolnikih. 

Pridobila sem veliko novih praktičnih 

izkušenj, ki zame predstavljajo nadgraditev 

znanja pridobljenega na domači medicinski 

fakulteti. Imela sem priložnost izvesti 

določene klinične postopke (npr. klinični 

pregled bolnika, merjenje krvnega tlaka, 

nastavitev periferne venske kanile, intubacija 

bolnika pred operacijo, vstavitev laringealne 

maske), nekatere zahtevnejše posege pa sem 

spremljala ob razlagi mentorja. Izmenjava mi 

je omogočila tudi spoznavanje zdravstvenega sistema, glavnih javno-zdravstvenih problemov 

in izobraževalnega sistema na Portugalskem ter njihovo primerjavo s slovenskimi. 



Odnosi v bolnišnici so sproščeni, člani tima v operacijski sobi si nudijo medsebojno pomoč. 

Bolnišnica je univerzitetni klinični center, na oddelku sem srečala veliko študentov iz 

tamkajšnje medicinske fakultete in drugih študentov na IFMSA izmenjavi iz tujih medicinskih 

fakultet. V bolnišnici opravlja specializacijo ali program kroženja tudi veliko število 

specializantov. Opaziti je, da se zaradi tega pripisuje velik pomen edukaciji bodočih 

zdravnikov. Vsi zdravniki specialisti so aktivno vključeni v izobraževanje študentov medicine, 

zaradi tega sem se še posebej počutila dobrodošlo in sprejeto. Med izmenjavo me je navdušil 

računalniško-informacijski sistem v bolnišnici, ki je izredno dodelan in v veliko pomoč 

zdravnikom pri delu. 

V Porto sem pripotovala iz zagrebškega 

letališča ob enih ponoči. Na letališču me 

kljub nočnim uram pričakala kontaktna 

oseba in me odpeljala do študentskega 

doma (Alberto Amaral Students 

Residence). V študentskem domu sem 

imela samsko sobo, osem deklet nas je 

imelo dve skupni kopalnici ter eno 

kuhinjo. Sobe so sicer majhne in 

preproste, vendar so jih čistilke počistile 

enkrat tedensko, odnesle smeti ter 

zamenjale rjuhe in brisače. V študentskem domu je na voljo dovolj pralnih in sušilnih strojev 

ter brezžično omrežje. Od bolnišnice São João je oddaljen pol ure vožnje z mestnim 

avtobusom, avtobusna postaja je približno pet minut hoje vstran od študentskega doma. V 

bližini študentskega doma sta dve veliki trgovini za nakupovanje hrane, center mesta je 

oddaljen 15 minut hoje, v center pa se v dnevnih in večernih urah lahko brez težav odpelješ z 

mestnim avtobusom ali metrojem. Karto za mestni avtobus in metro so nam priskrbeli 

organizatorji izmenjave (AEFMUP - Associaçăo de Estudantes da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto), doplačali smo le 5€ za celomesečno vožnjo do mestne plaže ob 

oceanu, ki leži izven glavne cone. Organizatorji izmenjave so poskrbeli tudi za brezplačne 

portugalske SIM kartice, tako smo se z 

ostalimi udeleženci izmenjave in 

kontaktnimi osebami lahko klicali ter 

pošiljali sporočila zastonj. Poskrbljeno je 

bilo tudi za prehrano, imeli smo en topel 

obrok dnevno v menzi ekonomske 

fakultete, ki je v neposredni bližini 

bolnišnice. Pričakovati ne smete 

gurmanskih presežkov, vendar pa 

vsakodnevno nudijo mesni, ribji ter 

vegetarijanski meni. 



Prosti čas ob popoldnevih smo izkoristili 

za raziskovanje Porta, ki ga odlikujejo 

izredna arhitektura starega mestnega 

jedra, trgovanje z vinom portovcem, reka 

Douro, mestni parki, peščene plaže … V 

dveh vikendih sem se udeležila 

organiziranega družabnega programa, 

prvi vikend smo se z ostalimi študenti na 

izmenjavi srečali v Lizboni, naslednji 

vikend še v Portu. V Lizboni smo imeli 

voden ogled centra mesta, ogledali smo si 

Belém in Palácio da Pena v Sintri, ob večerih smo s študenti iz Brage in Lizbone imeli skupno 

večerjo. Predvsem v okviru družabnega programa smo spoznali, da točnost ni ravno 

portugalska vrlina. Ostale proste dneve med vikendi smo izkoristili za ogled sosednjih mest, 

ki so z vlakom oddaljeni največ uro in pol vožnje – Guimarães, Aveiro, Braga ter Miramar in 

obisk nacionalnega parka Gerês, do katerega smo se odpeljali z avtobusom.  

 

AEFMUP je v avgustu sprejela 35 tujih študentov medicine, s celotno organizacijo izmenjave 

so se zelo potrudili. Poleg vseh naštetih zadev so nam organizirali še zabavo dobrodošlice in 

večerjo ob odhodu. Zanimivo je, da imajo študenti svojo sobo za druženje, večerje in zabave 

kar v kletnih prostorih bolnišnice, kjer se nahajajo tudi prostori medicinske fakultete in 

prostori društva študentov medicine AEFMUP. Že kakšen mesec pred izmenjavo so 

kontaktne osebe ustanovile facebook skupino,  preko katere so nam posredovali vse 

potrebne informacije glede dela v bolnišnici, bivanja v študentskem domu, prehrane, 

družabnega programa …  Pri njih smo si lahko sposodili tudi pribor, krožnike in ostalo posodo 

za kuhinjo, poskrbeli so tudi za omarice v bolnišnici. 

Porto je resnično lepo mesto, vredno obiska in enomesečnega raziskovanja. Portugalci kot 

narod so zelo prijazni in topli ter imajo zelo pozitiven odnos do tujcev. Tudi z ostalimi 

študenti na izmenjavi smo se zelo hitro ujeli in komaj uspeli izpolniti vse načrte, ki smo jih 

imeli za celoten mesec. Vreme v Portu tudi v avgustu ni prevroče, čez dan smo imeli v 

povprečju 25 – 28 °C. Ocean je sicer malo hladnejši, vendar še vedno zelo primeren za 

kopanje, s super atraktivnimi valovi in peščeno plažo in tako predstavlja odlično priložnost za 

srfanje na vodi. Če povzamem, odlična izkušnja, ki jo vsekakor priporočam vsakomur! 
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