MALTA, MSIDA – julij 2015
POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE

Ime in priimek:
Jovanka Jović, jovanka.jovic@gmail.com
Čas izmenjave:
od 1. 7. do 31. 7. 2015

Kraj izmenjave
Izmenjava je potekala v mestu Msida. Gre za obmorsko mesto, kjer stoji edina bolnišnica na Malti, ki
je med drugim tudi ena izmed največjih bolnišnic v Evropi. Mesto je od glavnega mesta Vallete
oddaljeno približno 15 minut z avtobusom. Malta je na splošno zelo hrupna država, vsak dan te že
zgodaj zjutraj (tudi ob nedeljah) zbudijo bodisi cerkveni zvonovi bodisi gradbena dela, ki potekajo
zunaj ali pa zvoki podobni glasnim petardam.

Pogled na Valletto z najbližje plaže, ki je bila od našega stanovanja oddaljena približno 20 minut hoje.

Komunikacija pred izmenjavo
S kontaktno osebo sem sprva komunicirala preko elektronske pošte, kasneje pa kar preko Facebook-a.
Še pred začetkom izmenjave so vse študente dodali v Facebook skupino, tam pa so objavljali vse
potrebne informacije glede izmenjave.

Sprejem s strani tujih študentov
Na letališču naju je s kolegico je pričakal malteški študent, ki naju je s svojim avtomobilom odpeljal do
stanovanja. Prvi dan izmenjave so nam pokazali pot to bolnišnice, naše oddelke, dobili pa smo tudi
mapo s pomembnimi kontakti in informacijami. S kontaktno osebo smo komunicirali večinoma kar
preko Facebook-a ali pa v živo na katerem od skupnih druženj.

Nastanitev in prehrana
Nastanjena sem bila v 3-sobnem študentskem stanovanju skupaj s 6 drugimi študentkami. Stanovanje
je imelo 2 kopalnici, dnevno sobo, 2 balkona, wi-fi, pralni stroj, pečico in 2 ventilatorja (klime žal ni
bilo). Stanovanje je bilo od bolnišnice oddaljeno približno 20 min hoje. Za vsak dan smo dobili kupon
za malico, ki je vključevala sendvič, sadje in vodo.

Žal nimam nobene slike stanovanja, imam pa tole sliko pogleda z balkona.

Delo v bolnišnici oz. inštitutu
Delala sem na endokrinološkem oddelku, kjer sta bila moja mentorja dr. Mark Gruppetta in dr.
Josanne Vassalo. Z delom smo pričeli ob 8.30 in po navadi končali okrog 12. ure. Od ponedeljka do
četrtka je moje delo potekalo v endokrinološki ambulanti, kamor so prihajali večinoma bolniki z
boleznimi ščitnice in diabetesom. Ob torkih je bil dan hipofiz, takrat smo obravnavali bolnike z
boleznijo hipofize. Ob torkih smo z delom zaključili kasneje. Ob petkih (in včasih tudi ob drugih dnevih,
pred začetkom dela v ambulanti) smo imeli oddelčne vizite. Moje delo v ambulanti je vsebovalo
merjenje krvnega tlaka, hiter telesni pregled, pregled z oftalmoskopon,, komentiranje laboratorijskih

in slikovnih preiskav. Ker je angleščina eden izmed uradnih jezikov na Malti in jo zato večina ljudi
govori tekoče, z razumevanjem mentorjev in bolnikov nisem imela težav.

Mentorstvo
Zdravniški sistem na Malti je razdeljen v time, kjer je vodja specialist z največ izkušnjami, poleg njega
pa so v timu še en specialist, specializant in House Officer (zdravnik prvi 2 leti po diplomi). Zato sem
tudi jaz delala z več zdravniki, največ z dr. Vassalo in dr. Gruppetto. Z obema mentorjema sem bila
zadovoljna, saj sta bila zelo prijazna, veliko sta razlagala, me spraševala in z veseljem odgovorila na
moja vprašanja.

Socialni program
Socialen program je bil zelo pester in zanimiv. Med vikendi so bili organizirani celodnevni izleti (izlet
na otok Comino, na otok Gozo, potapljanje …), cena se je gibala med 15 in 20 eur. Tekom tedna so
bile organizirane različne druge aktivnosti (ogled Vallete, tradicionalna malteška večerja, večerni
piknik, nogomet …), takrat smo plačali samo prevoz – 4 eur.

Azurno okno, otok Gozo – uprizoritev Dothraki poroke

Otok Comino

Prevoz
Na Malto sem letela iz Benetk s prestopom v Rimu, za karto sem plačala 138 eur. Do letališča in nazaj
sem imela urejen GoOpti prevoz, zanj sem plačala 37 eur. Večino države sem si ogledala med
družabnim programom. Javni sistem na Malti je zelo slabo urejen, ogromno časa rabiš že za manjšo
razdaljo, poleg tega pa je tudi kar drago - vozovnica stane 2 eur in velja 2 uri.

Splošna ocena izmenjave
Z izmenjavo sem zelo zadovoljna. Delo v bolnišnici je bilo zanimivo, zdi se mi, da sem se veliko naučila.
Poleg tega pa ni bilo preveč naporno. Tudi z družabnim programom so se zelo potrudili.

Približna razdelitev stroškov
Letalska karta 138 eur + Goopti 34 eur
Prehrana 300 eur
Družabni program 100 eur
Javni prevoz 40 eur
Ostali stroški 100 eur

