
KLINIČNA IZMENJAVA – VELIKA BRITANIJA (2013) 

 

V okviru IFMSA izmenjave sem preživel en mesec v Nottinghamu (Anglija). Za izmenjavo 

sem se odločil dokaj nenadoma (pojavilo se je prosto mesto), zato nisem imel časa za 

kakršnokoli obširnejše iskanje informacij 

o sami izmenjavi in kraju. Kratkomalo je 

bila pot v neznano, ampak mi je Velika 

Britanija že od nekdaj pri srcu, zato sem 

se z veseljem odločil za izmenjavo. Edina 

stvar na katero sem bil pripravljen je bilo 

angleško vreme. Sem pa imel (ne)srečo, 

ker sem bil tam v času vročinskega vala 

in je v enem mesecu samo 5x deževalo. 

Ob mojem prihodu v Nottingham me je 

prišla iskat LEO in njena kolegica z avtom, 

tako da sem bil dostavljen pred vhod hiše v kateri sem stanoval. Nameščen sem bil v hiši 

punce, ki je šla na izmenjavo v Slovenijo. Načeloma je tako, da angleški študentje prvo leto 

študija stanujejo v študentskih domovih, potem pa se preselijo v hiše (po 4-8 študentov 

skupaj). Zasedenost hiše je bila zelo različna. Od tega, da sem bil sam v hiši več dni skupaj, 

do tega, da je bila zabava ene cimre in njenih kolegov pred odhodom v disko. 

 

Prakso v bolnišnici sem opravljal na oddelku za endokrinologijo v Queen's Medical Centre. 

Ni bila ravno moja izbira, ampak od vseh internističnih oddelkov mi je ta najljubši. Že pred 

odhodom sem »pogooglal« in ugotovil, da je to največja bolnišnica v Veliki Britaniji, zato 

sem že pričakoval ogromno stavbo, ampak ko jo vidiš od znotraj (in se že tretjič izgubiš na 

isti poti), ugotoviš kako velika je dejansko. Pa naj omenim, da sem praktično bil samo v 2 

nadstropjih bolnišnice (od petih). 

 
Queen's Medical Centre 

Ulica, kjer sem stanoval (enaka mnogim drugim) 



Praksa je izgledala tako, da sem načeloma zjutraj prišel v bolnišnico in sem si skoraj vedno 

lahko izbiral med vsaj dvema ambulantama in sem si tako sam sestavljal urnik. Moj mentor je 

od mene zahteval, da sem v bolnišnici 3x/teden in da vsak teden napišem en »case report«. 

Dal mi je tudi bolj podrobna navodila za »case report« in pričakoval tudi komentar na koncu, 

ki naj bi bil napisan na podlagi raziskav. Potem sva se pa enkrat tedensko dobila in sva se eno 

uro pogovarjala o primeru (in vseh endokrinoloških stvareh). Izgledalo je pa tako, da me je 

spraševal in potem kar nisem vedel, je on razložil (počutje pa popolnoma enako kot na izpitu, 

s to razliko, da sem vedel, da ne morem pasti).  

 

Vsi zdravniki so me zelo lepo sprejeli in mi dovolili biti v ambulanti. Načeloma sem poslušal 

kaj se pogovarjajo, večina zdravnikov pa si je tudi vzela čas, da mi je kaj razložila. Tekom 

štirih tednov lahko rečem, da sem videl vse vrste pacientov, ki jih je možno videti na 

endokrinološkem oddelku. Sem pa za las 

zgrešil, da bi videl in iz prve roke slišal 

pripoved kako lahko moški starejši od 30 let 

ne gre skozi puberteto (v tem primeru zaradi 

tumorja hipofize) in tega nihče ne opazi. 

 

Nottingham je edino mesto v Veliki Britaniji, 

ki organizira socialni program, ampak tudi 

njim ne uspeva najbolj. Britanski študentje 

medicine, ki so istočasno v Nottinghamu, 

imajo prav tako prakso in nekateri morajo na 

prakso tudi v bolnišnice v drugih krajih in 

tako nimajo ravno časa za druženje. Na izmenjavi nas je hkrati bilo 5 študentov, tako da tudi 

neke večje skupine za druženje ni bilo. Na koncu je bilo izvedenih 5 socialnih dogodkov, kar 

pomeni, da smo bili večinoma prepuščeni sami sebi in svoji iznajdljivosti. Jaz sem si med 

izmenjavo pogledal večino Nottinghama in šel za en dan v Sheffield. Glede Nottinghama pa 

je bila še ena nevšečnost (mislim, da Nottingham ni specifičen, ampak je tako v celotni Veliki 

Britaniji), da se večina znamenitosti in trgovin zapre okrog štirih ali petih popoldan, kar je pa 

tudi čas konca prakse v bolnišnici. Zato z vidika ogledov in druženja Nottingham ni najbolj 

primeren kraj, mislim pa, da se lahko dosti naučiš in izkusiš kako je živeti sam v tujini. 

 

Izmenjavo bi priporočal vsem, ki želite videti kako izgleda zdravstvo v Angliji (največja 

razlika, ki sem jo jaz opazil je bila ta, da imajo dosti več časa in se tako bolj posvetijo 

pacientom) in tistim, ki si želite nabrati novih znanj. 

 

Za vse, ki se resno zanimate za izmenjavo v Angliji: 

- v bolnišnicah v Angliji zdravniki in študenti nimajo belih plaščev, ampak »smart 

clothes«. V praksi so to srajce in hlače (ki pač niso kavbojke) in usnjeni čevlji. Glede 

na to, da imajo »nothing below the elbow policy« priporočam srajce s kratkimi rokavi. 

- za izmenjavo v Angliji si moraš urediti tudi zavarovanje zdravstvene odgovornosti, ki 

pa je za študente brezplačno in izgleda tako, da en A4 obrazec izpolniš in pošlješ na 

Fotografiranje pred Council House 



naslov Medical Protection Society, potem pa dobiš od njih potrdilo na naslov v 

Angliji. 

- kolikor imam jaz izkušenj Angleži rabijo kar nekaj časa, da odpišejo na mail. Boljše 

je, če jim pišete na facebook-u. 

 

 
Wollaton Hall (grad v katerem so snemali zadnjega Batman-a) 

 

Če te karkoli zanima, piši na a.korosa@gmail.com, ali pa na facebook-u. 

 

Aleksander Koroša  
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