
 
 
 
 

 

ŠPANIJA, SANTA CRUZ DE TENERIFE – avgust 2015 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

Ime in priimek: 

Simona Plajnšek, simona.plajnsek@gmail.com  

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 31. 8. 2015 

Kraj izmenjave 

Tenerife - vulkanski otok z najvišjim vrhom Španije, otok morja, sonca, peščenih plaž, subtropskega 

podnebja in rastlinja ter odlične hrane. <3 

Komunikacija pred izmenjavo 

Komunikacija s kontaktnimi osebami je potekala predvsem preko Facebooka. V nekaj minutah po 
tem, ko sem med prijatelje dodala prvo kontaktno osebo – Loreto, me je že čakalo prijazno sporočilo, 
da se lahko v primeru kakršnih koli vprašanj obrnem nanjo. Ko sem jo karkoli vprašala, mi je 
odgovorila s svetlobno hitrostjo v odlični angleščini, tako da s komunikacijo pred samo izmenjavo res 
ni bilo prav nobenih težav. 
 
Sprejem s strani tujih študentov 
 
Na letališču - Aeropuerto Tenerife Norte me je pričakala druga kontaktna oseba – Diannet, pri kateri 
sem tudi bila nastanjena tekom celega meseca. Diannet je res bila kontaktna oseba kot se šika. Ne le, 
da je  vsak dan lepo skrbela zame, tudi svoj avto mi je posodila kadar sem želela, razkazala mi je 
večino otoka, bolnišnico... Skratka na razpolago mi je bila 24h na dan. Prva dva tedna me je v 
bolnišnico in nazaj vozila z avtom, druga dva tedna pa sem se vozila z avtobusom – lokalni ljudje ga 
imenujejo Guagua – imena avtobus sploh ne priznavajo .    
 
Nastanitev in prehrana 
 
Kot že rečeno, bila sem nastanjena pri eni izmed kontaktnih oseb - Diannet. 1.8. me je toplo sprejela v 
svoj dom, kjer živi s starši že 13 let, odkar so se tja preselili iz Kube. Pri njih sem imela svojo sobo in 
svojo kopalnico, seveda pa sem imela na razpolago celo stanovanje, lahko sem uporabljala vse, od 
televizije do brezžičnega interneta in seveda tudi njihov odličen in nepogrešljiv avtomat za kavo.  
Vsak dan so mi pripravili vsaj tri obroke. Tudi za malico, ki sem jo vzela s seboj v bolnišnico, so 
poskrbeli. Poleg tega pa so pripravljali odlične sladice, tipično špansko in kubansko hrano. Mmm se 
vedno se mi cedijo sline po njihovi hrani.  
 
Delo v bolnišnici oz. inštitutu 
 
V ponedeljek 3.8. se je ob 8 uri pričelo moje delo v bolnišnici. Dodeljena sem bila na oddelek za 
ginekologijo in porodništvo, ki je bila moja peta izbira (mojih prvih štirih želenih oddelkov iz neznanih 
razlogov niso mogli upoštevati) kjer je bilo samo izobraževanje razdeljeno na štiri dele. Ker sem tam 
preživela štiri tedne, sem vsak teden spoznala drug delček ginekologije in porodništva. 
Prvi teden sem spremljala potek dela na oddelku za ginekološko kirurgijo. Asistirala in opazovala sem 
najrazličnejše operacije, od laparoskopskih odstranitev uterusa in adneksov do tumorektomij na 
dojkah. Prva dva dni sem spremljala operacije v splošni anesteziji, nato pa še operacije na ambulantni 



 
 
 
 

 

ravni, kjer smo opravljali konizacije in odstranjevali polipe iz uterusa ter manjše novotvorbe iz dojk. 
Drugi teden so me dodelili na oddelek za porodništvo, kjer sem prve dni spremljala porode, od tistih 
po naravni poti pa vse do carskih rezov. Pri carskih rezih sem prav tako imela priložnosti aktivno 
sodelovati. Preostale dni pa sem bila v ambulanti za urgentne ginekološke preglede, kjer sem imela 
priložnost srečati se z najrazličnejšo patologijo na reproduktivnih organih, sama pa lahko opravljala 
tudi vaginalne preglede. V tretjem tednu sem predvsem spremljala ultrazvočne preglede nosečnic in 
preostalih žensk s težavami v reproduktivnem sistemu. Tukaj sem se spoznala predvsem z običajno 
nosečnostjo tekom prvega, drugega in tretjega trimestra ter z vsemi meritvami, ki jih je na plodu 
znotraj različnih trimestrov potrebno opraviti. V zadnjem, četrtem tednu sem spremljala potek dela v 
ambulanti za rizične nosečnosti, kjer sem opazovala vaginalne in transabdominalne preglede 
nosečnic, ki so prišle na pregled bodisi zaradi težav v prejšnji nosečnosti, težav s krvnim sladkorjem, 
ščitnico, težo... Tukaj sem sodelovala pri meritvah tlaka, tehtanju in drugih preiskavah ter pri obširnih 
razgovorih, kako ravnati tekom nosečnosti in tik pred porodom, da bo končni rezultat nosečnosti 
najbolj optimalen.  
 
Mentorstvo 
 
Z mentorico dr. Ano Isabel  sva se vsak dan srečevali na jutranjih sestankih, kjer mi je običajno 
priskrbela vsak dan drugega mentorja, saj je želela, da čim več vidim, doživim in spoznam. Vsak dan 
mi je priskrbela oblačila in mi pokazala pot skozi labirint  do oddelka, kjer sem potem običajno 
ostala cel dan. 
 
Socialni program 

Svoj prosti čas sem običajno preživela v ogledovanju raznih naravnih in kulturnih znamenitosti, na 
plaži, ob bazenu, v kinu, v nakupovalnih centrih, v prečudovitih parkih in nenazadnje tudi v svoji sobi, 
ko sem potrebovala minutko zase.  
Načrt za socialni program so nam pripravile naše kontaktne osebe že pred izmenjavo, vendar smo ga 
po svojih željah lahko prilagajali. Po navadi so nam kontaktne osebe pomagale zgolj pri izbiri 
avtobusa, naprej pa smo se morali znajti sami. Dvakrat, ob začetku in ob koncu izmenjave, smo imeli 
skupno večerjo, prvič spoznavno s pripravo tipične hrane iz države od koder prijahajo (beri jedli smo 
samo špansko hrano saj so bili skoraj vsi študentje, ki so prišli na izmenjavo, iz Španije ) in zadnjo v 
vzdušju poslavljanja in pokušnje tipične kanarske hrane. Nekajkrat smo tudi šli v diskoteko, kot se za 
vsako izmenjavo spodobi.  Moram pa priznati, da se sama socialnega programa nisem vedno 
udeleževala, saj sem si večino otoka ogledala že v tednu pred pričetkom izmenjave in v prvem tednu, 
ko sem že pričela z izmenjavo. Prve tri dni sem vzela rent-a-car, potem pa mi je svoj avto, energijo in 
znanje velikodušno posodila Diannet - ki je bila tudi moj osebni turistični vodič po Tenerifih.  
 
Prevoz 

Letalsko karto na Tenerife sem rezervirala dokaj pozno, saj so mi Španci tik pred zdajci sporočili 
datum in kraj izmenjave. Temu primeren je bil potem tudi znesek za plačilo. Letela sem z Iberijo iz 
Dunaja, s postankom nekaj ur v Madridu, saj je bil to najcenejši let, ki sem ga uspela najti. Do Dunaja 
sem se peljala z Go-Opti podjetjem, po otoku pa običajno z avtom ali avtobusom. Najbolj se seveda 
splača, da ti nekdo velikodušno posodi avto, ti pa potem plačaš samo gorivo, ki ga porabiš, kot je to 
bilo v mojem primeru.  Avtobusni prevozi tukaj so dokaj poceni, vendar je lahko problem v tem, da 
te ne peljejo povsod kamor bi morda želel iti in v tem, da je velikokrat potrebno prestopiti, kar pa 
lahko vzame preveč časa in denarja. Druga rešitev pa je tudi rent-a-car, ki je mene osebno stal 100 € 
za 3 dni + gorivo. 
 



 
 
 
 

 

Splošna ocena izmenjave 

Moja ocena izmenjave je odlično pet, nisem pa prepričana, da je tako tudi z drugimi študenti, ki so 
prav tako prišli na izmenjavo na Tenerife, saj so vsi skupaj bivali v slabo opremljenem privatnem 
stanovanju, v skupnih sobah, brez brezžičnega interneta, televizije, tople vode...Poleg tega pa so bili 
precej razočarani nad hrano, ki jih je prvi dan pričakala v stanovanju ter nad socialnim programom, 
saj se z njimi,  razen Diannet, ni pretirano ukvarjal nihče. 
Vse moje pohvale gredo Diannet in njeni družini, pa tudi mentorjem v bolnišnici, ki so lepo poskrbeli 
zame. Nisem pa prepričana, da sem zadovoljna s samim sistemom IFMSA izmenjave, ki dovoljuje, da 
se študentu sporoči točni kraj in datum izmenjave 8 tednov pred pričetkom- kar je veliko prepozno za 
nakup letalske karte po ugodni ceni. Poleg tega pa bi rada dodala še to, da sem izmed osmih 
študentov, ki smo bili skupaj na izmenjavi, edina izpolnjevala Logbook, edina sem tudi dobila posebni 
certifikat, saj sem ga zahtevala, saj bi v nasprotnem primeru imela težave pri pridobitvi štipendije. 
Sprašujem se, kako so lahko znotraj enake organizacije takšne razlike? 

To je kratko poročilo moje enomesečne izmenjave na Tenerifih, če ima kdo kakšne pomisleke , 
vprašanja sem mu na voljo.  

Približna razdelitev stroškov 

Finančni razrez stroškov: - nizkocenovni prevoz do letališča in nazaj - GoOpti - 2x25€ - povratna 

letalska karta na Tenerife - 300€ - socialni program - 200€ - avtobusni prevoz do bolnišnice - 50€ - 

plačilo MFUM 180€. 

 

 

 

Slika 1 Santa Cruz de Tenerife, z avditorijem v ozadju 



 
 
 
 

 

 

Slika 2 Najvišji vrh Španije - Teide 

 

Slika 3 Pogled iz gozda Laurisilva 



 
 
 
 

 

 

Slika 4 Puerto de la Cruz z bazenskim kompleksom 

 

Slika 5 Playa de las Americas 

 



 
 
 
 

 

 

Slika 6 Moja kanarsko - kubanska družina 

 

 

 


