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RAVNO TJA 
To leto, ko obiskujem četrti letnik našega študija, sem veliko razmišljal o potencialnih možnostih 

študija ali prakse v tujini. Kolebal sem med izbiro Erasmus programa ali našimi Poletnimi 

izmenjavami, ki so se mi vedno zdele zanimive prav zaradi tolikih različnih možnosti izbire 

destinacije. Sicer trajajo, kot veste, le en mesec, kar se mi je sprva zdelo malce premalo, vendar 

je to obdobje ravno pravšnje, da dobiš okviren občutek o organiziranosti medicinske stroke v 

tujini. Ker pa sem ponovno le razmišljal in nič ukrenil, sem zamudil tako rok za oddajo prošenj za 

Erasmus, kot tudi za program Poletnih izmenjav, ki ga izvaja naše študentsko društvo. Na vso 

srečo je kasneje izšel še dodatni razpis za te eno mesečne izmenjave, ko sem ukrepal 

pravočasno in se na hitro prijavil na oravljanje klinične prakse na Portugalskem. Sicer je bilo na 

dodatnem razpisu možnosti izbire veliko manj, vendar sem si že od začetka želel izbrati državo 

na jugu Evrope, čim bližje oceana, kjer ne zahtevajo znanja drugega tujega jezika kot 

Angleščine. To sem tudi dobil saj sem bil edini, ki se je prijavil na razpisano mesto. Pravočasno 

sem poslal vse dokumente (razen tega) in dobil tudi potrdilo o sprejetosti s strani portugalskega 

študentskega združenja. Naslednji korak je bil izbira mesta, kjer hočem prakso opravljati. Moja 

prva izbira je bila provinca Algarve, na jugu države, ki pa se je izkazala za nezanimivo 

destinacijo in je zaradi premalo prijavljenih možnost izmenjave tam odpadla. Odobrena pa mi je 

bila druga želja, Lizbona. Sprejet sem bil na največjo medicinsko fakulteto na Portugalskem, ki ji 

pripada tudi največja in najdejavnejša bolnica Santa Maria. Razburljivo! 

PREDPRIPRAVA 
Koordinatorji naše izmenevalne skupine so bili člani Društva študentov Medicinske fakultete v 

Lizboni ali Associação de estudantes da faculdade de medicina de Lisboa oz. AEFML. LEO ali 

glavni koordinator klinične izmenjave je bila Ana Valades, ki so ji pomagali Pedro, Diogo in drugi. 

Sprejeli so 38 študentov s celega sveta, kar velika skupina, nam priskrbeli prenočišče, delo na 

oddelku ter mentorja, dnevno topel obrok in obilico zabavnih družabnih dogodkov. Vsak od nas 

izmenjevancev si je že mesece pred odhodom izbral oddelek, kjer si želi delati. Na izbiro so bili 

od vsemogočih kirurških in internističnih oddelkov do otorinolaringoloških, oftalmoloških in 

urgentnih. Skratka skoraj vsi, ki si lahko poželiš. Težavo so imeli le študentje, ki so izbrali 

pediatrijo, saj se je izkazalo, da na tej ni primernih mentorjev. Tako so morali željo zamenjati in 

izbrati med ostalimi oddelki ob prvem prihodu v bolnico. Možnosti izbire so imeli veliko manj in 

bili kasneje malce razočarani. Jaz sem si izbral in bil sprejet na oddelek za splošno interno 

medicino, ki se je izkazal za super odločitev. Organizacijski ekipi sem poleg te informacije 

priskrbel še dokazilo o znanju jezika angleščine, kopijo cepilne knjižice, potrdilo o zavarovanju v 

tujini, kopijo potnega lista ter portretno fotografijo. Predpriprava se je končala dva meseca pred 

izmenjavo, konec maja, ko sem dobil pritrdilno pismo in se oddahnil ter od veselja spil pivo. 



PRIPRAVA 
Po zadnjih izpitih pomladnega izpitnega obdobja, ki sem jih zaključil do sredine julija, se je 

začela potovalna vročica. Na srečo sem si že pred tem rezerviral letalsko karto in si prihranil še 

dodatne kolobocije pred odhodom. Let sem imel z beneškega letališča Marco Polo direktno do 

Lizbone ter za povratno karto brez ''nepotrebne'' dodatne prtljage plačal 200 evrov. Visoka 

sezona, pač. Napolnil in komaj zaprl sem moj 40 x 50 x 25 cm velik kovček in se pred odhodom 

24. julija javil organizatorjem, da priajam. Ti so me odvrnili in rekli, da me sprejmejo šele po 1. 

avgustu in tako sva s punco Majo na lastno pest raziskala Lizbono ter sredneveške in obmorske 

kraje severneje od glavnega mesta Portugalske. Najprej sva stanovala v prijetnem, zabavnem in 

seveda poceni hostlu Chillout v centru Lizbone, nato odkrila Peniche in tam bivala v surfarskem 

Martin's lodgeu ter nazadnje obiskala še Tomar v osrednji Portugalski z zanimivim gradom 

zgrajenim v času svetih vojen. Na poti nazaj sva prečkala še Fatimo, romarsko središče z 

ogromno novodobno cerkvijo in njeno starejšo a mnogo lepšo sorodnico, ki skupaj krasita velik 

kamnit trg poln romarjev. Po prihodu spet v  Lizbono, 3. avgusta, sem že imel na voljo bivanje v 

študentskem domu. Z Majo, ki je odhajala domov naslednji dan, sva tam prespala še zadnjo 

noč, opravila zadnje skupne oglede in se poslovila. V teh desetih skupnih dneh sem se privadil 

na portugalsko 'ozračje' in se odpočil za začetek opravljanja prakse. 

PRAVI ZAČETEK 

S 4. avgustom se je izmenjava v Lisboni tudi uradno začela. Začeli smo z uradnim pozdravnim 

srečanjem, kjer so se nam Ana in ostali organizatorji tudi osebno predstavili, nas pozdravili in 

zaželeli prijetno bivanje skozi prihodnji mesec. Razdelili so nam pakete, ki so vsebovali 

portugalsko sim kartico, bone za prehrano, zemljevid Lizbone in knjižico z prihajajočimi festivali 

in ostalim dogajanjem za avgust. Izpolnili smo še papirje za naročilo mesečne vozovnice, ki je 

stala okrog 50 evrov, in takso ter se prijavili na družabne dogodke, ki so skupaj stali še dodatnih 

180 evrov. Dogodki so vključevali večerjo za dobrodošlico, družabni vikend v Lizboni, tečaj 

surfanja, družabni vikend v Portu in zabavo internacionalnih jedač in pijač. Jaz osebno se nisem 

prijavil na družabne večerje med vikendi v Lizboni in Portu a se udeležil ostalih dejavnosti. Nič ni 

obvezno! No po uvodnem pozdravu ter ceremonijah, pa smo se skupinsko fotografirali pred 

gostujočo fakulteto, si na hitro ogledali bolnico Santa Mario in se za zaključek nedeljskega dne 

odpravili v park Edvarda II, kjer se je vsako nedeljo odvijal Outjazz festival. Tam so nastopali 

različni portugalski in tuji izvajalci electrofunka, ki so popestrili dogajanje ter vrteli odtrgano 

muziko do 10h zvečer.  

ŠTUDENTSKI DOM 'CIGANČKOV' 

Kot sem že omenil, je bila naša skupina izmenjevancev z 38 študenti daleč največja od skupin, 

ki so se udeležile izmenjave na Portugalskem. Bila je tolikšna, da nam organizatorji niso mogli 

zagotoviti skupnega prostora za bivanje in nas razcepili na ženski in moški del. Fantje smo 

stanovali v rezidenci Tomas Ribeiro, dve ulici proč od rezidence Filipe Folque, kjer so bivala 

dekleta. Naš študentski dom je bil rezerviran samo za moške, imel je dve nadstropji sob s 

kuhinjo, pralnico in skupnim prostorom spodaj ter s kopalnicami zgoraj. Sobe z ležišči za dve ali 

tri osebe smo si delili med seboj ter z ostalimi tam stanujočimi študenti, ki so bili večinoma 

afriškega porekla in se sem preselili z bivših portugalskih kolonij. Bili so prijazni, posrečeni in 



prav nič nevarni, na žalost pa niso obvladali angleškega jezika, tako da smo se sporazumevali 

bolj ali manj le z rokami. Edina težava živeti z njimi je bila ta, da niso vedeli kako uporabljati WC 

školjko – stoje na njej so opravljali potrebe in popackali celotno školjko skupaj s prostorom kjer 

se je ta nahajala, prav tako pa pojedli vso hrano, ki smo jo po naključju ali nenaključju pozabili v 

kuhinji. Sicer so vsak delovni dan za čistočo doma poskrbele čistilke, bili sta dve, Anabella in 

Anabella. Ena je bila velika, druga majhna, ena suha, druga buckasta, ena prijazna in zabavna 

ter spet druga stroga in nadležna, pa vendar sta vsak dan uspeli ukrotiti umazanijo, ki je je bilo 

neomejeno. Vsak večer smo v naši rezidenci gostili neuradna druženja, saj se v domu za 

dekleta, zaradi nepotrpežljivih sostanovalcev, nismo smeli zadrževati. Srečanja so izgledala 

nekako tako, da smo v bližnjem supermarketu nabavili pijačo, povabili dekleta in pred odhodom 

ven uspešno otvorili večer. Lokacija rezidence je bila perfektna. Kot že omenjeni supermarket 

Pingo Doce je bila v bližini tudi slaščičarna z znanimi in okusnimi portugalskimi slasčicami 

Pastéis de nata, dve poceni gostilni s slastno pripravljenimi polžki in portugalskim pivom, pošta, 

banka ter dve metro postaji rumene in modre linije. Soseska je bila mirna, od centra oddaljena le 

dobre pol ure hoda, 10 minut s podzemno železnico ali 7 evrov s taxijem.   

PRVI DAN PRAKSE 

V ponedeljek, na prvi delovni dan v bolnici Santa Marija, smo izmenjevanci ob 8h zjutraj 

ponosno vstopili na bližnjo postajo rumene linije podzemne železnice, Picoas. Predstavljala je 

direktno povezavo s postajo Cidade Universitária v bližini našega novega delovnega okolja, ki 

skupaj z Medicinsko fakulteto stoji v osrčju univerzitetnega mesta Univerze v Lizboni. Zaščitni 

znak tako bolnice, kot fakultete je Egas Moniz, znani portugalski nevrolog prve polovice 20. 

stoletja, ki je med drugim razvil metodo cerebralne angiografije in kirurški proces lobotomije ter 

bil s tem prvi Portugalec z Nobelovo nagrado. Ob njegovem kipu, pred glavim vhodom bolnice 

so nas na ta dan pričakali koordinatorji izmenjave in nam pokazali pot do našega izbranega 

oddelka. Interna medicina je bila preprosto ogromna, 8 nadstropij, na vsakem 2 oddelka, od tega 

pa po 4 oddelki kardiologije in gastroenterologije, po 2 nefrologije in revmatologije, 1 oddelek 

hematologije ter ostali 3 splošne interne medicine. Vsak od nas, udeležencev izmenjave, je bil 

nastanjen v svojem. Moj oddelek, Splošna medicina 2D, se je nahajala v 6 nadstropju. Obsegala 

je 7 bolniških sob, v vsaki do 5 bolnikov razporejenih mešano po spolih, ter sobo za izolacijo. Na 

oddelku so bili zaposleni predstojnik, 3 specialisti, 6 specializantov, 5 pripravnikov in team 

medicinskih sester ter bolničarjev. Sprejel me je predstojnik sem bil rahlo prestrašen, saj sem 

prvič strokovno govoril v angleščini, poleg tega nisem vedel kaj pričakovati, kako točno bo vsa 

stvar izgledala. 'Šef' oddelka, kot so mu pravili, je stisko prepoznal, me nehal nadlegovati z 

vprašanji in mi dal pobudo. Potem me je popeljal v zdravniško sobo, kjer me je predstavil moji 

bodoči ekipi, specializantoma Alindu in Patricii ter pripravnici Riti. Ti so me prijazno vzeli medse, 

povedali, da mentorice še ni in da bom čas preživljal večinoma z njimi ter mi takoj predstavili 

primere bolnikov, ki so jih obravnavali. Kljub temu, da so med seboj večinoma govorili v 

portugalščini, so mi vse na koncu objasnili in obdržali mojo pozornost. Že prvi dan sem z vsakim 

posebej obiskal skoraj vse bolnike v domeni njihove ekipe in dobil občutek njihovega dela. 

Bolniki so bili večinoma starejši, nekateri v terminalnih fazah njihovih bolezni, drugi kljub letom 

poskočni, spet tretji v komatoznem stanju. Skratka bilo je res pestro, mnogo pridruženih bolezni 

osnovni diagnozi, mnogo zapletov, otežkočeno predpisovanje zdravil in tako dalje, z vsem pa so 

se obadali specializantje in pripravniki sami. Mentorica ja namreč v službo prihajala okrog 11h 



dopoldne, ko je bilo glavno delo na oddelku že opravljeno. Z njo smo nato prediskutirali primere 

bolnikov in predebatirali o nadaljnih postopkih, ki jim jih bomo uvedli v diagnostiko ali zdravljenje. 

Debata je prav tako potekala v portugalščini, vendar pa mi je temo pogovora znova in znova v 

angleščino prevajal Arlindo. Tako sem se v pogovor lahko tudi vključeval in se počutil 

pomembnega. Moj prvi dan prakse se je zaključil okrog 3h, ko smo pregledali vse paciente, 

opravili potrebne preiskave in se odpravili na malico v bližnjo menzo. To je menza v sredini atrija 

bolnice, ki pripada tamkajšni društveni organizaciji AEFML. V njej imajo najet prostor 

restavracija, kjer smo jedli, mala trgovinica in knjigarna. Bon za malico je obsegal glavno jed, 

solato, sadje in vodo v plastenki. Hrana je bila v osnovi doba, zanimivo pa je bilo, da so vedno 

znova na isti krožnik naložili celoten obrok. Skupaj krompir in riž, sadje in zelenjavo ter za 

povrhu še piščančje bedro. Dober tek! 

URNIK 

7:00 – Prebujanje, ki je trajalo ponavadi do pol 8h. 

8:00 – Zajtrk, pastel di natta in esspreso z ledom v sosednji kavarni (ne poznajo kave z 

mlekom). 

8:30 – S podzemno železnico do postaja Cidade Universitária, 30 minut poslušanja Pink 

Floydov. 

9:00 – Vrjetno malo čez v zdravniški sobi na jutranjem raportu.  

11:00 – Nekje okrog te ure je čas za naslednjo kavo z ekipo na kavomatu. 

15:00 – Zaključuje se moje delo v bolnici, lahko pa bi jo zapustil tudi prej! 

15:15 – Kosilo s kolegi na izmenjavi in pogovor o doživetjih prejšnjega dne ter dogodkov v 

bolnici. 

16:00 – TST avtobus 153 do Costa de Caparica, gremo na obalo surfat! 

20:00 – Z zadnjim avtobusom nazaj v Lizbono že zelo utrujen. 

21:00 – Prihod domov in večerja, ki je bila po navadi v domeni Italianskih kolegov. 

22:00 – Začetek druženja in odhod v center mesta na Bairro Alto, kjer se začne nočno življenje. 

02:00 – Skoraj na mrtvo utrujen spat v želji na nov dan . 

SURFANJE 

Vrjetno glavni navzgib zakaj sem obiskal Portugalsko – ocean, valovi in peščene plaže. Ker me 

je šport že v osnovi privlačil, sem si ga res želel poskusiti. Kdaj oz. kje pa bi prav za prav bil 

boljši čas in prostor za surfanje, kot ravno na poletni izmenjavi? Ja, odločitev je bila res pravilna! 

Slabo uro in 3 evre od Lizbone oddaljen kraj, Costa de Caparica, je bil moj glavni popoldanski 

okoliš. Sicer kar obljudena vendar zelo prostrana plaža namenjena ravno surfanju je ponujala 



mnoge izposojalnice opreme, kjer si si lahko s 15 evri za pol dni najel surf z neoprensko obleko. 

Opremo sem menjal z mojim Poljskim kolegom Macjejem, ki je skupaj z mano dnevno obiskoval 

plažo z enakim namenom. Skupaj sva napredovala, si delila finance in se bodrila v vodi ob na 

pol profesionalnih surferjih. Tudi organizacijska ekipa izmenjav je pripomogla k mojemu znanju 

surfanja, saj nam je ponudila začetni dvo urni tečaj surfanja za 10 evrov. Pika na i pa je bila 

ponovna vrnitev v Peniche v zadnjem in edinem prostem vikendu tega dobrega meseca 

izmenjave. Tja sem se odpravili z Macejem in s še tremi drugimi kolegi z izmenjave. Polotok 

Peniche ponuja konstantne surferske razmere preko celega dne in to vsak dan. Ker je plaža 

tako na severu kot na jugu polotoka, smer vetra ni važna saj vedno lahko izbereš področje kjer 

veter ne ruši valov. V Penichu smo preživeli norih 3 dni surfanja in zabave ter obiskali moj bivši 

hostel, kjer so nam sobotni večer popestrili z večerjo najboljših portugalskih rib, ki jih bojda lovijo 

prav tam. 

DRUŽABNI VIKENDI 

Kot tudi v Mariboru, so nam organizatorji izmenjav na Portugalskem ponujali številne družabne 

aktivnosti med katerimi so bili najpomembnejši družabni vikendi v velikih mestih. Vikend po 

prvem tednu izmenjave je potekal v Lizboni, naslednji pa v Portu. Česa točno se boš udeležil se 

lahko odločiš sam, vsak vikend pa zaobjema oglede, družabne večere in zabave. Jaz osebno 

sem se odločil za celotni družabni program za vikend v Portu, v Lizboni pa sem se prijavil le na 

obisk Belema in srednjeveškega mesta Sintre.  

Belem je znan po mnogih muzejih, med katerimi me je najbolj pritegnil muzej moderne 

umetnosti. Krasi ga tudi znameniti belemski stolp, ki je včasih služil nadzoru rečnega prometa, 

najslajše pa so znamenite Pastéis de Belem. Sintra pa je zanimivo starinsko mestece ob 

vznožju hriba, na katerem stoji veličastna palača Pena iz 19. Stoletja. Priporočam tudi Free 

walking tour po Lizboni, ki je bil prav tako vključen v družabni program lizbonskega vikenda. Ta 

ponudi sprehod po najznamenitejših predelih tega mesta od zame najlepšega trga v mestu, 

Rossio Square s fontanama in kipom Dom Pedra IV, pod grad in do slavoloka Rua Augusta Arch 

na trgu Praça do Comércio. 

Družabni vikend v Portu pa je prav tako ponudil zastonj ogled mesta, ki sem ga z nekaterimi 

izmenjevanci preskočil in odšel po mestu na lastno pest. Najbolj všeč mi je bil razgled s terase 

stare portugalske gospe, ki smo jo srečali na cesti in nas je povabila tja na kozarec Portovca. 

Ogledali smo si še center z ulico Avenida dos Aliados in Trg svobode (Praça de Liberdade), ki 

spominja na Praško glavno avenijo, center s katedralo in hrupnim obrežjem reke Duoro, stolp 

Torre dos Clérigos in arhitekturno zanimivo nakupovalno središče ob njem. Ko smo se ponovno 

našli s skupino, smo si skupaj ogledali še sosednji breg reke, mestece Vila Nova de Gaia. Ta je 

znana po mnogih vinskih kleteh v katerih pridelujejo znamenit Portovec. Eno od kleti njih smo si 

tudi ogledali ter poskusili kar nekaj redkih vrst tega močnega vina. Večere smo preživeli na 

skupnih družabnih večerjah, poskusili še značilno jed – proteinsko bombo iz Porta, Francesinho 

in se zabavali v diskotekah na ulici Rua das Carmelitas.  

Za družabne dogodke sem skupaj potrošil okrog 120 evrov, kar sem kasneje iskreno povedano 

obžaloval. Zakaj? Meni osebno so bili družabni vikendi prenatrpani, poleg tega je bilo na enem 

mestu preveč ljudi, med seboj smo se ves čas čakali in se pritoževali nad vodenjem. Zaradi tega 



so oglede skrajšali na absurdno kratek čas, kar nam ni dopuščalo, da si v miru pogledamo 

stvari, ki nas zanimajo. Če bi se odločil šeenkrat, bi na popotovanja med vikendi odhajal v lastni 

režiji, prihranil na času in denarju ter doživel mesta z lastnimi očmi.  

NOČNI 'LAJF' 

Nočno življenje v Lizboni je izjemno zanimivo saj poleg mnogih mest vsakonočnega dogajanja, 

prestolnica gosti tudi mnogo festivalov. Že prej omenjeni Outjazz, nato vsakoletni Jazz'em in 

drugi. Plan festivalov smo dobili tudi v pozdravnem paketu na začetku izmenjave, ki nam je 

pomagala pri izbiri. 

Sicer pa so se normalno moji večeri začenjali z druženjem v rezidenci, kjer smo bivali. Od tam 

se ob pol noči z metrojem, modro linijo, odpravmo do postaje Baixa Chiado, ki je v bližini Bairro 

Alta, mestne četrti kjer se na ulicah ob nešteto barih vedno zbere ogromno zabave željnih 

obiskovalcev. Bari v tej četrti so tako raznoliki, da skoraj vsakdo lahko najde sebi najbolj 

povšečega. Ti so od črnskih in latino, tja do klasičnih portugalskih lokalov z značilno Fado 

nacionalno glasbo, ne manjka pa tudi od gay spotov in nacionalističnih beznic, kamor zahajao 

patriotski domačini. Nikoli ni nobenih problemov, policajev skorajda ni, razpoloženje pa je 

razburljivo in spontano. Ogromno je tudi kvazi dilerjev različih 'opojnih' substanc, od katerih pa 

stvari ni ravno pametno kupovati saj prodajajo le grobo mlet sladkor in hrastovo lubje. Tu se naš 

večer nadaljuje s poceni pijačo, pivo 0,33 litra za 1 evro, pol literski cocktail pa 3 evre, ki jo 

srkamo sede na pločnikih ulic do 2h, ko se lokali na tem delu mesta zapro. Takrat utrujeni 

odidejo domov, navečičani zabave pa ostanejo in odrinejo navzdol proti reki Tejo, kjer se 'pod 

mostom' na Cais do Sodré zabava nadaljuje. Tu so klubi odprti do 5 ure zjutraj z najrazličnejšo 

izbiro ne samo žanra, temveč tudi glasnosti muzike. Za pot nazaj pa si je seveda smotrno 

prihraniti 2 evra, ki ti omogoči s še 3 kolegi pot nazaj do rezidence s taksijem.  

UTRINKI 

To je skratka moja nepozabna izkušnja strnjena na teh nekaj strani teksta, govoril pa bi o njej 

lahko še mesec. Tukaj je le še en utrinek oziroma slika, ki mi je in mi bo ostala v glavi ter me 

spominjala na klasično portugalsko mentaliteto.  

Prijazna portugalska policaja se sprehajata po ulicah, se v vsaki senci ustavita, prižgeta cigareto 

in komentirata ter se smejita ljudem, ki peš brezbrižno prečkajo rdečo luč na semaforju. Ko pa 

pridem do njiju z vprašanjem, kje se kupi najcenejša alkoholna pijača v mestu, se spogledata ter 

mirno in resno odgovorita: »Poglej prek ceste, tam je pakistanec, ki jo prodaja brez računa. 

Sigurno je poceni«. Jaz se jima zahvalim, komaj skrijem smeh na obrazu in odidem. 


