
 
 
 
 

 

Italija, Palermo – avgust 2015  

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

 

Ime in priimek: 

Suzana Bračič (suzana.bracic@student.um.si) 

 

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 29.8. 2015 

 

Kraj izmenjave 

Palermo je glavno mesto Sicilije, ki se nahaja ob morju. Mesto je polno nasprotij, saj ponuja veliko muzej 

in arhitekturnih presežkov, po drugi strani pa je nov del popolnoma moderen in urejen. V starem delu, 

kjer sem se večino časa gibala, je na voljo veliko tradicionalne hrane, trgovin in tudi veliko umazanije. 

V novem delu je slednje nekoliko bolje. Mesto ponuja tudi kar nekaj kotičkov za prijetno sproščanje v 

parku ali pa ob pristanišču. Plaža je oddaljena pribl. uro vožnje z avtobusom. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Po prejetju potrditve, da sem sprejeta v Palermo je že bila ustvarjena facebook skupina kjer smo bili vsi 

študentje, ki smo v avgustu prišli na izmenjavo v Palermo, kar je okoli 80 študentov. Vsa komunikacija 

je nato potekala preko te skupine. Pripravili so dokument kamor smo vpisali datum in uro prihoda. Dva 

tedna pred samo izmenjavo sem prejela mail, da me bo kontaktirala oseba, ki je odgovorna zame, tako 

da so nas kontaktirali vse, ki smo tisti dan prišli v Palermo. Čeprav nisem točno vedela kdo bo prišel 

pome, se je vse super izteklo. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Kot je bilo dogovorjeno, so nas prišli čakat na glavno avtobusno postajo in nas odpeljali do naše 

nastanitve. Ob prihodu je bilo vse razloženo (kje kaj najdem, kaj se bo dogajalo), v ponedeljek zjutraj 

pa so z nami odšli na oddelke kamor smo bili dodeljeni. Prvi teden so organizirali tudi zabavo 

dobrodošlice, da smo se študentje med seboj spoznali, predstavili so nam tudi socialni program. Vsi 

italijanski študentje so bili vedno v študentskem domu, kjer smo bili nastanjeni in če smo kaj 

potrebovali, smo točno vedeli kje jih najdemo ali pa smo jih kontaktirali. Med izmenjavo mi ni bilo 

potrebno urejat nobenih postopkov, tako na univerzi kot tudi v bolnišnici. 

 



 
 
 
 

 

Nastanitev in prehrana 

Nastanitev smo imeli organizirano v študentskem domu, kjer smo bili nastanjeni vsi študentje. Meni je 

bila dodeljena enoposteljna soba, imeli smo skupne tuše. V domu je bila še pralnica, kuhinje pa ni bilo. 

Čeprav smo slednje kar pogrešali, je bila nastanitev blizu bolnišnice (10min hoje) in bolnišnične 

restavracije kjer smo imeli organiziran en obrok dnevno. Kosilo je bilo tipično italijansko ter dovolj veliko 

veliko, samo raznolikost je šepala. Med vikendi smo jedli predvsem v okoliških restavracijah in 

pekarnah, saj ponujajo ogromno prigrizkov za malo denarja. Ob nedeljak, ko so bile restavracije 

načeloma zaprte, je bila dobrodošla še indijska hrana. Siciljanska hrana je zelo zanimiva in jo ponujajo 

na vsakem koraku – od sendvičev, pic do morskih jedi in testenin. Seveda je potrebno je poskusit njihove 

sladice, predvsem pa sladoled, ki je zelo dober. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

V bolnišnici sem bila na Oddelku za kardiokirurgijo. Ob sprejemu me je presenetilo, da je glavni zdravnik 

govoril zelo dobro angleško, prav tako večina ostalih zdravnikov.Razloženo mi je bilo vse kar se je 

dogajalo, veliko zadev sem bila vprašana. Dan se je vedno začel ob 8.00, ko je bila predaja informacij s 

strani dežurne ekipe, nato pa smo se odpravili na vizito. Pomagala sem pri oskrbovanju pooperativnih 

ran, odstranjevala šive, delala in interpretirala EKG, ... Delo se je zaključilo do 13.00, razen, ko so bile 

na urniku operacije, saj je ena operacija trajala vsaj štiri ure.  

 

Mentorstvo 

Stalnega mentorja nisem imela, tako da so delali po sistemu kateri zdravnik je tisti dan nadzorni, je tvoj 

mentor. Skoraj vsi zdravniki (razen enega) so govorili angleško, tako da težav pri smporazumevanju ni 

bilo. Vedno so tudi razložili kaj počnejo, če je pacient povedal kaj zanimivega. Občasno so tudi kaj 

vprašali, npr. Kako bi rešila takšen problem, sva skupaj pregledala pacientovo terapijo in se pogovorila 

zakaj je takšna. Vsi so bili zelo odprti za vprašanja in so se tudi potrudili čim bolje razložit. 

 

Socialni program 

Sredi prvega tedna smo imeli zabavo dobrodošlice, ki je bila organizirana za vse študente. Predstavila 

se je ekipa (več kot 20 študentov), ki bo skrbela za nas, prav tako so predstavili socialni program. Cena 

je bila 130 evrov in je obsegala oglede sicilije in zabave (glej fotografijo spodaj). Čeprav so bili izleti 

organizirani, je bilo veliko čakanja (»sicilian time«) in jeze z naše strani, ki ti po enem mesecu začne že 

dodobra presedat.  

 



 
 
 
 

 

Prevoz 

Do Palerma sem letela iz Dunaja, karta pa je stala 250 evrov (rezervirala zelo pozno). Po mestu je 

najlažje potovat z avtobusi, saj so cenovno ugodni, časovno pa malo manj, ker nikoli ne veš kdaj bo 

peljal naslednji avtobus, čeprav imajo razporede. Po Siciliji se lahko potuje z vlakom ali pa avtobusom. 

 

Splošna ocena izmenjave 

 Če se privadiš na konstantno zamujanje in čakanje, je izmenjava dobro organizirana. Kontaktne osebe 

so nam bile vedno na voljo, socialni program je bil dostopen, prvi dan pa so nam razkazali bolnišnico in 

restavracijo. Če smo odšli na kakšen izlet ali drugo plažo, je načeloma šel z nami eden izmed njihovih 

študentov. 

 

Približna razdelitev stroškov 

Torej cena letalske karte je bila 250 evrov, socialni program 130 evrov. Glede na to, da je bil en obrok 

hrane vključen, sem si omejila porabo na 10 evrov dnevno (brez spominkov in dodatnih nakupov), kar 

se da čisto lepo preživet. 

 

 

Slika 1: Plaže so zelo različne, od mivke do skal. Voda je zelo topla (plaža Mondello), se pa najdejo zelo 

hladne, ki so zunaj Palerma.  

 



 
 
 
 

 

 

Slika 2: Prvi pogled ob prihodu na glavno avtobusno postajo v Palrmo, kjer so nas čakale kontaktne 

osebe. 

 

 

Slika 3: Hrana ima svoje specifike, tako da je na voljo vedno kaj novega in drugačnega. Na sliki je Canolli, 

tipična siciljanska sladica. 

 



 
 
 
 

 

 

Slika 4: Skupinska fotografija večine udeležencev izmenjave 


