
BRAZILIJA, BARRETOS - avgust 2017

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA RAZISKOVALNE IZMENJAVE 

Maruša Borovšak, 6. letnik (borovsak.marusa@gmail.com)

ČAS IZMENJAVE: 1.8.2017 - 31.8.2017

KRAJ IZMENJAVE:  Barretos je mesto s približno 115.000 prebivalci, oddaljeno dobrih 450km ali 7,5 ur
avtobusa od Sao Paula. Mesto živi za dve stvari. Prva je bolnišnica, ki je zelo priznana v Braziliji in o kateri
več piše spodaj, druga pa je rodeo, ki ga mesto gosti vsako leto avgusta. To je deset dnevna zabava, ki
privabi ogromno ljudi, saj je to največji rodeo dogodek v južni Ameriki in tretji na svetu. Takrat so vsak
dan koncerti (množično popularna brazilska glasba sertanego) in zabave in zdi se, kot da se čas v mestu
malo ustavi.

Center mesta predstavlja trg, zaprt za promet in poln trgovin. Vendar je ta center zelo majhen in nič kaj
preveč  imoresiven.  Tudi  drugače je  mesto samo po sebi  precej  dolgočasno,  saj  se (izven rodea)  ne
dogaja kaj dosti - višek zabave in druženje je skupno prehranjevanje. Ker je mesto (za brazilske razmere)
ekstremno majhno, javni prevoz ni preveč organiziran. Sicer obstajajo neki mestni avtobusi, vendar jih
sama nisem nikoli  uporabljala,  saj  imajo vsi  študentje  svoje  avto in  so nas  vsako jutro  odpeljali  do
bolnišnice in prišli iskat,kar je bilo precej udobno, vendar je včasih pomenilo tudi kakšno uro čakanja, da
so oni zaključili s svojimi obveznostmi in fakulteti in nas prišli pobrat.

VIZA: ni potrebna do 90 dni.

ZDRAVJE:  pred  izmenjavo  sem  morala  posredovati  svojo  cepilno  knjižico,  vendar  zahtev  s  strani
gostiteljev po dodatnih cepiv ni bilo. Sama sem se kljub temu cepila proti rumeni mrzlici, saj je ravno
nekaj mesecev pred mojim odhodom bil nek izbruh bolezni in lahko se zgodi, da ob vstopu v državo
(predvsem države brez rumene mrzlice, ne Brazilija) moraš pokazati potrdilo o cepljenju. Od prej sem
dodatno  tudi  cepljena  proti  hepatitisu  A.  Za  malarijo  se  je  potrebno  zaščititi  samo  na  posebnih
endemskih območjih,  meni ni bilo potrebno. Ker je avgusta tam zima tudi ni preveč dosti komarjev.
Priporočam standardno potovalno lekarno za države v razvojuin posebno pozornost pri pitju vode.

VARNOST: Brazilija je nevarna država v velikih mestih. Za Barretos lahko povem, da je varno mesto. Sicer
ima eno revno četrt, ki pa je daleč od fakultete, bolnišnice in predela, kjer živijo študentje. Rekla bi, da so
glede nekaterih stvari manj pazljivi kot mi, saj so na primer puščali torbice kar na sprednjih sedežih v
avtu. Lahko si tudi šel ven zvečer, vendar kot že povedano predvsem nisi imel kam iti. Javnega prevoza
nisem uporabljala. To pa seveda ne velja za vse brazilska mesta!! Prej izjema kot pravilo. V ostalih krajih
je potrebno biti zelo previden in pameten.

DENAR: v Braziliji je valuta brazilski real, ki v svoji vrednosti zelo niha. V času moje izmenjave je 1€ bil
vreden 3,7BRL. Sama nisem uporabljala menjalnic, vedno sem dvigovala gotovino v večjih zneskih na



bankomatih,  vendar je  potrebno biti  previden in  uporabljati  bankomate znotraj  bank, ki  imajo sicer
najkrajši odpiralni čas, vendar najmanjšo možnost, da je avtomat namenjen kraji (najmanj provizije na
Banco do Brasil). Čisto povsod pa je možno plačati tudi s kreditno kartico, tako da je zelo zaželjeno imeti
kakšno s sabo.

Tu se mi zdi vredno opozoriti, da je Brazilija draga država. Sama sem pričakovala nižje cene, vendar so
cene v supermarketih, restavracijah in cene prevozov enako ali pogosto celo višje kot pri nas.

PREVOZ: Letela sem z letalsko družbo Swiss Air (Zagreb - Zurich - Sao Paulo). Za karto sem odštela nekaj
manj  kot  850€,  vendar  sem  karto  kupila  že  konec  marca,  preden  sem  imela  karkoli  potrjeno  za
izmenjavo, saj sem vedela,  da bom šla v Brazilijo tudi  brez izmenjave. Karto sem kupila direktno na
spletni strani letalske družbe, ker je bila najcenejša.

KOMUNIKACIJA PRED IZMENJAVO: Moja kontaktna oseba (tudi moja gostiteljica) me je kontaktirala še
preden sem dobila CA in sva se o veliko stvareh pogovarjali že preden sem prišla tja. V kontaktu sem bila
tudi z tamkajšnjo LORE, saj mi je pomagala urejati dokumentacijo, ki je bila napačna. Komunikacija pred
izmenjavo je bila zelo dobra, počutila sem se kot da imam pred odhodom dovolj informacij.

SPREJEM S STRANI TUJIH ŠTUDENTOV:  Priletela sem v Sao Paulo, tam ostala nekaj dni in nato šla z
avtobusom do Barretosa. Na avtobusno postajo me je prišla pobrat moja gostiteljica in šli sva v njeno
stanovanje. Tako da sem svojo kontaktno osebo vidla večkrat dnevno. Prvi delovni dan pa me je LORE
peljala v bolnišnico in me predstavila mojim sodelavcem na projektu.

NASTANITEV:  Živela sem v stanovanju s svojo gostiteljico. Imela sem svojo sobo in svojo kopalnico s
toplim  tušem,  na  razpolago  mi  je  bila  kuhinja  in  uporaba  pralnega  stroja.  Soba  je  imela  klimo  in
ventilator. Stanovanje je bilo zelo čisto, saj ga je dvakrat tedensko prišla čistit neka gospa. To mi sicer ni
bilo najbolj všeč, vendar je bila moja gostiteljica tako navajena. Stanovanje je bilo v bloku, ki je imel
okrog visoko ograjo in preko dneva vratrja, ki je nadzoroval, kdo vsropa v poslopje. Na dvorišče nisi
mogel priti brezključa. Sama sem dobila svoj komplet ključev, tako da sem se lahko prosto premikala v in
iz  stanovanja.  Od  bolnišnice  sva  bili  oddaljeni  približno  15min  vožnje  z  avtom.  Preko  ceste  je  bil
supermarket.

PREHRANA: Zajtrk sem imela pri gostiteljici, ki me je na začetku vprašala, kaj bi rada jedla in poskrbelo,
da je bilo to v stanovanju. Kosilo je bilo brezplacno v bolnišnici – vedno riž in fižol ter zraven različno
meso in  zelenjava.  Za večerjo  smo vedno jedli  zunaj,  kar  je  predstavljalo  kar  velik  finančni  zalogaj.
Vendar tak način je bil samo pri moji gostiteljici, ki v treh letih se nikoli ni uporabila svoje kuhinje za
kuhanje.

Na splošno pa brazilska hrana ni nek presežek, saj je ali  ekstreno slana ali ekstremno sladka, z malo
zelenjave. Na voljo pa je veliko eksotičnega sadja in naravnih sokov.

DELO V BOLNIŠNICI: Moj delovnik se je začel ob 8 in je trajal do 16 – 18, odvisno od tega, če smo imeli
kaj za delati ali ne. Med tem je bil dvourni odmor za kosilo. Delo v laboratoriju ni bilo kaj prida zanimivo
in nisem mogla delati kaj dosti. Vse kar sem dejansko delala sama, je bilo nekaj pipetiranja in ogromno



čakanja ter gledanja, kaj delajo drugi. Imela sem uradno mentorico, ki sem jo videla dvakrat za pol ure.
Vendar so se ostali zaposleni v laboratoriju ukvarjali z mano in se trudili narediti moj čas tam cim bolj
zanimiv. 

MENTORSTVO: S  svojo uradno mentorici  nisem delala nič,  z  mano so se  ukvarjali  zaposleni  v  njeni
raziskovalni skupini, ki so se po svojih najboljših močeh trudili odgovoriti na moja vprašanja in me nekaj
naučiti, vendar je večina njih bila prav tako študentov.

SOCIALNI PROGRAM: Socialni program ni bil kaj pridi organiziran. Vse kar smo imeli organizirano je bil 
en vikend izlet, ki pa ni bil organiziran v sklopu IFMSA izmenjave, ampak nas je en od brazislkih 
študentov nekaj povabil k svoji družini. Med tednom smo se včasih dobili na večerji, vendar smo se to 
dogovorili študentje na izmenjavi sami.

SPLOŠNA OCENA: Izmenjava ni bila kaj prida organizirana in delo je bilo dokaj dolgočasno. Bila sem brez 
pravega mentorja. Orgaizatorji se tudi niso kaj dosti ukvarjali z nami, saj so že imeli obveznosti na faksu. 
Dobra stvar, ki sem jo dobila od izmenjave so bili ljudje, ki sem jih tam spoznala, saj so bili vsi zelo 
prijazni in odprti. Malo je celotno izkušnjo pokvarilo tudi dejstvo, da sem imeli veliko zapletov s 
papirologijo in sem se posledično prepozno (sredina julija) prijavila za štipendijo, na katero sem 
računala.

POTREBNIK:

- knjiga, tablica, računalnik ali kaj drugega za kratkočasenje (za Barretos)

RAZDELITEV STROŠKOV:

● 850€ letalo Zagreb - Zürich - São Paulo

● 80€ avtobus São Paulo - Barretos - São Paulo

● stroški hrane 80€ na teden

● cepljenje 

● ostalo





Priprave na imunihistokemijo.

Kosilo v bolnišnici.

Sodelavci v laboratoriju. 



Večerja = “socialni program”


