
POROČILO O ŠTUDIJSKEM OBISKU – Klavdija Ovčar 

Mesto opravljanja klinične izmenjave: Santiago de Compostela, Španija 

Čas izmenjave: 1.9. 2014 – 30. 9. 2014 

Svojo enomesečno prakso sem opravljala v mestu Santiago de Compostela, na severozahodu 

Španije. Santiago je »prestolnica« Galicije, pokrajine, ki je tako zelo drugačna od Španije, kot 

si jo običajno predstavljamo.  

Santiago po številu prebivalcev komaj prekaša Maribor, a je v njem vedno gneča, saj ga vsak 

obišče kar 2000 ljudi. Mesto je namreč zadnja postaja romarske poti -  Camina de Santiaga 

oz. Jakobove poti. Romarji z vseh koncev sveta (srečala sem tudi nekaj slovenskih) prihajajo 

na to pot, večina jih prehodi kar 800 km. Njihov cilj je katedrala, v kateri je, kot pravi 

legenda, pokopan Sv. Jakob.  Mesto je sicer razdeljeno na stari in novi del in medtem ko 

novejši ni nič posebnega, je stari tisti, ki s katedralo in drugimi veličastnimi zgradbami iz 

različnih obdobij resnično jemlje dih. In čeprav mesto ni veliko, se med številnimi ozkimi 

ulicami, neštetimi majhnimi lokali in še manjšimi trgovinicami s spominki hitro počutiš kot v 

labirintu.  

Čeprav je romanje v Santiago zadnja leta zelo priljubljeno, sem se sama tja vseeno raje 

odpravila z letalom. Letela sem iz Trsta, s postankom v Valenciji. Na letališče je pome prišla 

Andrea, moja kontaktna oseba, ki se je dva dni kasneje odpravila na Erasmus izmenjavo, tako 

da je več nisem srečala. Sicer pa so španski (oz. portugalski) študenti dobro poskrbeli za nas. 

Že pred pričetkom izmenjave so ustanovili skupino na Facebooku, kamor smo lahko 

postavljali kakršnakoli vprašanja in bili obveščeni o vsem potrebnem, vnaprej smo dobili 

urnik socialnega programa, ki so ga pripravili in je bil tako pester, da vsega načrtovanega niti 

nismo uspeli izpeljati.  

Skupaj z ostalimi študenti na izmenjavi (bili so iz Avstrije, Italije, Češke, Bolgarije in Tunizije) 

sem bivala v penzionu v novem delu mesta. Lokacija penziona je bila sicer popolna, saj sem 

do bolnišnice potrebovala peš le 15 minut in 5 minut do starega mesta, a penzion je bil 

verjetno edina stvar, ki se je ne bom spominjala z navdušenjem. Že ko sem prispela, me je 

moja alergija na pršice opozorila na kup prahu pod posteljo. A kasneje je bil prah še 

najmanjša težava. Moje bivanje v Santiagu se je bližalo polovici, ko sem nekega večera dobila 

srbeče izpuščaje po roki. To se je zgodilo kmalu po tem, ko smo za prigrizek (tapas) poskusili 

krokodila, zato sem mislila, da mi to meso pač ne ustreza. A izpuščaji so se širili na hrbet, 

noge, celo na obraz in kmalu sem zaradi vseh makul, papul in vezikul izgledala kot živ 

dermatološki učbenik. Dermatologa sem res obiskala dvakrat. Diagnoza: alergična reakcija na 

pik insekta.  Kmalu se je izkazalo, da ne gre za komarje, kot sem sprva mislila, saj sem na svoji 

rjuhi zagledala majhno, črno, z mojo krvjo napito žival – stenico! Izpuščaje so dobili tudi 

ostali študentje in seveda smo razmišljali o menjavi naše nastanitve. A najti primeren prostor 

za šest ljudi, za skoraj dva tedna, v mestu, nabitem s študenti in romarji, je bil izziv, ki smo ga 

kmalu odmislili. Verjetno tudi zaradi prizadevanj lastnika penziona, ki je od trenutka, ko so se 



pričele naše težave, skrbel za vsakodnevno menjavo posteljnine in za temeljito čiščenje. 

Poleg tega sva od takrat z mojo cimro Katerino spali s prižgano lučjo in oblečeni, kot da sva v 

Sibiriji in ne v »vroči« Španiji. Ukrepi so bili delno učinkoviti, a vseeno težko opišem, kako 

zelo sem pogrešala svojo domačo »brez-stenično« posteljo.  

So pa se španski organizatorji izmenjave bolj izkazali pri izbiri naše »restavracije«. Vsak dan 

po opravljeni praksi smo vsi komaj čakali, da se dobimo v »Hoy no cocino«, manjši, predvsem 

študentom namenjeni družinski gostilni, kjer so za naše lačne trebuhe poskrbeli z več toplimi 

in zelo okusnimi meniji. Naužila sem se morske hrane, lastnica pa nas je pogosto presenetila 

tudi s sladkimi priboljški. 

Prakso sem sicer opravljala na intenzivnem kardiološkem oddelku. Prvi teden je mojo 

mentorico nadomeščal drug zdravnik, profesor na tamkajšnji fakulteti, ki pa ni bil pri volji 

spregovoriti angleško kaj več kot »yes/no«. Na srečo je bilo drugače z mojo mentorico, dr. 

Milo Pedreiro Perez, ki je bila na kardiološkem oddelku najbolj prijazna, nasmejana in 

energije polna oseba. Bila je vodja enote za prsno bolečino, tako da sem jo, poleg vizit in 

običajnega dela na oddelku, spremljala tudi na pregledih na urgenci. Nekaj časa sem prebila 

tudi v kardiološki ambulanti, na oddelku za nuklearno medicino in na radiološkem oddelku. 

Videla sem ogromno perkutanih koronarnih intervencij, ultrazvokov, ergometrij, najbolj pa si 

bom zapomnila pacienta z zunajtelesno membransko oksigenacijo (ZTMO). Z mentorico sva 

vsakodnevno razpravljali o vzrokih težav, diagnostiki in terapevtskih ukrepih pri posameznih 

pacientih. Večkrat sem se na vizitah pridružila tudi ostalim zdravnikom oz. specializantom, 

tako da sem na koncu oddelek, ki je eden izmed boljših kardioloških v celotni Španiji,  že zelo 

dobro poznala.  

Čas, ki ga nismo preživeli v bolnišnici, smo izkoristili za ogled znamenitosti Santiaga in 

okolice. Po večerih smo, ob kozarcu piva, raznovrstnih tapasih ali znamenitem kavnem 

likerju, odkrivali skrivnostne ulice starega mesta, ob popoldnevih pa smo se sprehajali po 

krasnih parkih, bližnjih hribih, odpeljali smo se tudi na plažo. Skupaj s tamkajšnjimi študenti 

smo pripravili mednarodno večerjo (nad kranjsko klobaso in domačim borovničevim likerjem 

so bili naravnost navdušeni), ogledali smo si njihov kulturni center, medicinsko fakulteto... na 

koncu pa smo se ob obilni večerji tudi poslovili. Med vikendi je bil čas za izlete s tamkajšnjo 

Erasmus organizacijo. Ogledali smo si Finisterro, kraj, za katerega so nekoč verjeli, da se svet 

konča (naslednje kopno je namreč Amerika), mesto A Coruna, otoke Cies, ki se ponašajo z 

najboljšo plažo na svetu po izboru Guardiana (2007), zadnji vikend pa smo preživeli v 

približno 200 km oddaljenem Portu.  

Na splošno sem z izmenjavo zelo zadovoljna, saj vem, da me bodo spomini nanjo spremljali 

celo življenje. V enem mesecu sem spoznala ogromno različnih ljudi in kultur, videla veliko 

čudovitih krajev, se znašla v situacijah, ki jim v udobju domačega naslonjača verjetno ne bi 

bila izpostavljena, nato pa se vrnila domov, polna novih vtisov in spoznanj. Med njimi je bilo 

eno tudi, da mi zaenkrat vse, kar potrebujem, ponuja tudi naša draga Slovenija (ki je, 

mimogrede, med najbolj priljubljenimi državami tamkajšnjih študentov, ki želijo na 



izmenjavo ). Seveda pa to ne pomeni, da izmenjavo komurkoli odsvetujem – kvečjemu 

doživeti takšno izkušnjo vsakemu študentu močno priporočam.  

 

 

Slika 1: Univerzitetna bolnišnica Santiago de Compostela. 



 

Slika 2: Z nekaterimi študenti pred slavno katedralo. 

 

Slika 3: Z mentorico, dr. Milo Pedreiro Perez. 

 



 

Slika 4: Vikende smo izkoristili za izlete do bližnjih znamenitosti. Na fotografiji so otoki Cies, ki so bili leta 2007 izbrani za 
najboljšo plažo na svetu (The Guardian). 

 

 

 

 

 


