
 
 

    

BRAZILIJA, CAMPINAS – avgust 2018  

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

Ime, priimek, letnik: 

Anja Ževart, 4. letnik (anja.zevart@gmail.com)  

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 31. 8. 2018 

 

Kraj izmenjave 

Moja izmenjava je potekala v mestu Campinas, na jugovzhodu Brazilije v zvezni državi Sao Paulo. 
Mesto ima nekaj čez milijon prebivalcev in leži eno uro vožnje stran od Sao Paula, hkrati pa je 2 uri in 
pol oddaljeno od obale. Campinas je eno izmed najbolj bogatih in industrijsko razvitih mest v Braziliji 
in je poznano po tem, da ima ogromno muzejev, nakupovalnih centrov in parkov in jezero Taquaral za 
vse ljubitelje narave. Mesto ima 3 medicinske fakultete in 3 večje univerzitetne bolnišnice ter je znano 
po enih izmed najboljših univerz v Braziliji. Ima internacionalno letališče, kar je posebej uporabno pri 
nakupu letalske karte, vendar sem sama letela v Rio zaradi ostalih potovanj po Braziliji. Vreme tam je 
bilo, kljub temu, da sem bila tam v zimskem letnem času, izredno lepo in temperature so se vsak dan 
gibale okoli 26-30°c.  
 

Viza 

Za Brazilijo viza do 90 dni ni potrebna. 

 

Zdravje 

Pred samo izmenjavo nisem potrebovala nobenih dodatnih testiranj. Sama sem se odločila za 

cepljenje proti rumeni mrzlici in hepatitisu A. Za rumeno mrzlico je cepljenje priporočljivo predvsem, 

če potuješ kam kjer je incidenca pogosta. Od ostalih zdravil vedno pride prav kakšen lekadol, kaj za 

prehlad in boleče grlo in za vsak slučaj kaj proti prebavnim težavam. 

 

Varnost 

Preden sem odpotovala v Brazilijo sem slišala veliko o nevarnosti le te države, na to so me opozorile 

tudi kontaktne osebe in moja gostiteljica v Braziliji, vendar moram priznati, da se v Campinasu sama 

nikoli nisem počutila v kakršni koli nevarnosti, prav tako nihče od ostalih na izmenjavi tam. Campinas 

je varno mesto in v predelu kjer sem živela jaz je bilo zelo varno, vendar se moraš držati določenih 

nasvetov, da ne uporabljaš telefona na ulici, paziš na vse svoje stvari ko hodiš po cesti, da zvečer ne 

hodiš okoli in raje uporabiš uber. Sama sem se do bolnišnice, ki je bila oddaljena 10 minut vožnje, 

vozila z javnim avtobusom in ni bilo nobenega problema. Vsi domačini te ves čas opozarjajo na 



 
 

    

varnost ne le v Campinasu ampak v celotni Braziliji, zato se že navadiš, da ne uporabljaš telefona na 

ulici in ne hodiš okoli sam, vendar jaz v celotnem času tam nisem imela nobene slabe izkušnje.  

 

Denar 

V Braziliji uporabljajo brazilske reale (1€ = 4,42 reais). Večinoma se lahko povsod plačuje s kartico, 

zato sem tudi sama večinoma uporabljala to ker je bilo najbolj uporabno in najceneje. Pri dvigu na 

bankomatu poberejo okoli 6€, zato se bolje splača plačevati z kartico.  

 

Prevoz 

V Brazilijo sem letela iz Budimpešte preko Dubaja v Rio de Janeiro. Ker sem prej potovala še 10 dni 

sem šele nato letela iz Ria v Campinas. Karto za Rio sem kupila proti koncu maja, zato ker pred tem še 

nisem dobila uradnega potrdila s strani države gostiteljice in nisem točno vedela, kdaj mi bodo 

dodelili samo izmenjavo, zato sem za karto odštela veliko več, kot če bi jo kupila že v sredini marca. 

Cena povratne karte je bila 1100€, cena povratne karte iz Ria v Campinas pa 130€. Njihove letalske 

družbe za vmesne lete v Braziliji so zelo drage v primerjavi z Evropo, zato pričakujte, da boste za 

vmesna potovanja v malo bolj oddaljene kraje odšteli okrog 100-150€.  

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Ko sem izvedela kdo je moja kontaktna oseba sem jo takoj kontaktirala in je bila zelo odzivna. Za 

vsako stvar, ki sem jo potrebovala in za vse nasvete ter potrebne informacije mi je odgovorila v roku 

enega dne. Vsi v Braziliji uporabljajo predvsem WhatsApp in tudi z njo sem komunicirala preko te 

aplikacije. Prav tako me je sama kontaktirala moja gostiteljica, s katero sva se dogovorili za vse 

detajle moje izmenjave in nastanitve. Vsi so bili zelo prijazni in so že pred izmenjavo ustvarili skupino 

za vse incomingse, kjer so nas seznanili z naši pripravništvom v bolnišnici, nas vnaprej seznanili z 

socialnim programom in vsemi aktivnostmi, ki jih lahko počneš v Campinasu. Res njihova 

komunikacija pred izmenjavo je bila pohvale vredna in zdelo se mi je, da sem izvedela vse kar sem 

potrebovala pred izmenjavo.  



 
 

    

 

Slika 1: Jezero in park Taquaral z mojo gostiteljico ob prihodu v Campinas 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Ko sem prispela v Campinas, me je na letališču čakala družina moje gostiteljice, ki me je nato peljala 

do stanovanja, kjer sva sami živeli z mojo gostiteljico Mario. Vsi so bili izredno gostoljubni in 

pripravljeni pomagati. Njena družina je ostala z nama prvi vikend in zelo so se potrudili, da so naredili 

to mesto in stanovanje moj dom za en mesec ter mi razkazali glavne znamenitosti mesta, mi razkazali 

univerzitetni campus in bolnišnico takrat ko sem prišla in mi pomagali pri urejanju vseh potrebnih 

stvari za moj čas v Campinasu. Že pred začetkom izmenjave je bila organizirana spoznavni večer za 

vse, ki so opravljali izmenjavo v Campinasu ter številna druženja po tem. Prvi dan moje izmenjave so 

nas kontaktne osebe lepo sprejele, nam pomagale urediti registracijo v bolnišnici in nas vsakega 

peljale do naših mentorjev na oddelek. Moja kontaktna oseba je bila vedno pripravljena pomagati, če 



 
 

    

sem karkoli potrebovala tekom izmenjave in z njo sem se videla večkrat na teden na skupnih kosilih in 

druženjih, ki so bila organizirana za nas.  

 

Nastanitev  

 

Živela sem pri gostiteljici v privatnem stanovanju, ki je bilo 10 minut oddaljeno od bolnišnice. Kot sem 

že slišala od prejšnjih kolegov, ki so se udeležili izmenjave v Braziliji, da če si študent medicine tam, ti 

res ne gre slabo v življenju in vsi živijo v zelo urejenih in lepih stanovanjih. V stanovanju sem imela 

svojo sobo, kjer sem imela svoj računalnik, prav tako sem imela svojo kopalnico. V kuhinji sem vedno 

imela na voljo vse kar sem želela za zajtrk, prigrizke in večerjo, kosilo pa sem po navadi jedla v 

bolnišnični restavraciji. Hrana, ki jo je moja gostiteljica ali njeni starši pripravljali doma je bila odlična 

in res si ne bi mogla želeti boljših pogojev, kot sem jih imela. Stanovanje je prav tako imelo dnevno 

sobo z televizijo in balkon z čudovitim pogledom. V sklopu tega stanovanjskega kompleksa je bil velik 

zunanji bazen in fitnes, do katerega sem vedno imela brezplačen dostop. Nasproti najinega 

stanovanja je bila večja trgovina in tam zraven je bil tudi večji nakupovalni center, kar je bilo zelo 

priročno.  

 

Prehrana 

S strani gostujoče države sicer nismo dobili enega toplega obroka na dan v bolnišnici, niti žepnine 

zanj, vendar sem morala na dan poskrbeti le za kosilo, kajti zajtrk in večerjo mi je nudila moja 

gostiteljica. Za kosilo smo z ostalimi študenti na izmenjavi običajno odšli v bolnišnično restavracijo, 

kjer je bil bife in si lahko izbral karkoli si želel. Vsa hrana v bolnišnici je bila res odlična, zelo okusna, 

vedno sveže pripravljena in ubistvu dokaj poceni, zato smo večino časa jedli tam. Na ponudbo pa smo 

v sklopu bolnišnice imeli še kavarno in pekarno in slaščičarna, kjer si lahko kupil odlične prigrizke in 

torte. V sklopu univerzitetnega dela kampusa, je bila na voljo še ena restavracija, kamor pa nismo 

tako pogosto zahajali, čeprav je bila tudi tam hrana zelo okusna. Hrana v bolnišnici se je zaračunavala 

glede na kilo, sama sem za kosilo porabila okrog 3-4€ na dan.  

Glede ostale hrane v Campinasu imajo ogromno ponudbo restavracij z različnimi kulinarikami iz 

celega sveta, zato nam dobre izbire za občasne tradicionalne večerje z ostalimi študenti res ni 

primanjkovalo. Od tradicionalne brazilske hrane, do japonske kulinarike, ki je v Braziliji zelo 

popularna, njihovega značilnega žara z najrazličnejšimi vrstami mesa do italijanskih jedi in še več. 

Čeprav je tradicionalna brazilska hrana skoraj vedno sestavljena iz riža, fižola in neke vrste mesa, me 

je vsa ostala njihova ponudba navdušila, ker je bila hrana, ne glede na to kaj sem poskusila, res 



 
 

    

dobra. Moj najljubši del so bile skupne družinske večerje, z družino moje gostiteljice in njihovimi 

sorodniki, kjer je bila domače kuhana hrana res izvrstna in tako raznolika.  

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Izmenjavo sem opravljala v bolnišnici Hospital e Maternidade Celso Pierro, Puc-Campinas. Pridružila 

sem se delu z ekipo otroške kirurgije, kjer sem vsak dan sodelovala in asistirala pri operacijah, jemala 

anamneze pacientov in se urila v novih veščinah in pridobivala nova znanja z kirurškega področja. 

Vsak dan se je delo začelo ob 6:45 v bolnišnici na jutranji viziti, ob 7:00 so se pričele operacije, ki so 

nato trajale do 18:00 zvečer. Celotne dneve sem preživljala v operacijski dvorani predvsem na oddelku 

za otroško kirurgijo, v času ko ti niso imeli operacij, pa na oddelkih za plastično kirurgijo in kirurgijo 

glave, vratu in toraksa.  

Skozi celoten čas izmenjave sem imela svobodo, da sem sama izbirala kaj bi rada počela in katere 

operacije sem želela videti in pri njih sodelovati, zato sem ta čas več kot izkoristila in spoznala 

mentorje iz vseh oddelkov in se udeleževala njihovih operacij hkrati pa se z njimi udeležila 

izobraževanj, ki jih pripravljajo za vse v bolnišnici, tako specializante, kot zdravnike in medicinske 

sestre. Na kirurškem oddelku pomagala pri operacijah, podajala orodje in opravljala manjše posege. 

Sicer me nihče ni kontroliral kdaj sem prišla in kdaj sem odšla iz bolnišnice, vendar sem večinoma 

ostajala od jutra do 18:00, kajti želela sem sodelovati pri čim več operacijah, videti čim več in svoj čas 

tam več kot dobro izkoristiti. Vsi kirurgi in medicinske sestre so bili zelo prijazni do nas študentov, 

ogromno so me naučili in vedno so bili pripravljeni vložiti dodaten trud, da si ja razumel za kaj se gre 

in največ naučil, če si seveda sam pokazal interes. Sodelovala sem pri operacijah iz vseh oddelkov, 

tako od nevrokirurgije do carskih rezov, ortopedskih operacij in splošne kirurgij, kar mi je bilo zelo 

všeč, da sem lahko prosto izbirala kar me je zanimalo in poglobila svoja znanja na vseh področjih.  

Nekatere večere sem preživela na urgenci in dežurstvu čez noč, kar je bila zame zelo posebna izkušnja, 

zaradi same količine pacientov, ki vsak dan obišče urgenco. Na oddelku za otroško kirurgijo mi je bil 

določen mentor, ki me je vodil skozi celotno pripravništvo, vendar ga zaradi njegovega dela v drugi 

bolnišnici, nisem videla vsak dan, ampak je bila tu druga ekipa otroških kirurgov in ostalih, ki me je z 

veseljem sprejela pod svoje okrilje. 

Kot sem že omenila, sem imela veliko svobodo izbirati oddelke in ker je v tej bolnišnici delal eden 

izmed najbolj priznanih otroških kardiokirurgov v Južni Ameriki, sem se že od prvega dne za nekaj ur 

na dan pridružila ekipi otroških kardiokirurgov, kjer so operacije ponujale tako velik nabor različnih 

primerov pacientov, ki jih v naši bolnišnici ni moč videti. Najbolj fascinantna je bila fetalna kirurgija in 



 
 

    

operacije na nedonošenčkih z tako različnimi anomalijami. Mentor me je vedno povabil zraven in 

ogromno naučil tekom posegov ter vključil v poznavanje vsakega primera in operacij.  

Poleg vseh operacij in sodelovanja v kirurškem centru, sem nekajkrat odšla tudi v ambulantni del 

bolnišnice, kjer sem jemala anamnezo in spoznavala različne primere pacientov, vendar je bilo to težje 

zaradi jezikovne ovire, vendar več sem znala portugalsko, bolj so mi dovolili sodelovati. Drugače so 

večinoma vsi zdravniki govorili angleško tako da komunikacija ni bila tako velik problem. Moj mentor 

je govoril zelo dobro angleško, medtem ko dve od specializantk otroške kirurgije nista, vendar je tu 

vedno bil nekdo od zdravnikov, ki mi je razložil vse v angleščini.  

Celotna izmenjava mi je dala dober vpogled v zdravstveni sistem, ki ga imajo v Braziliji, ki je zelo 

drugačen od slovenskega. V Braziliji javni zdravstveni sistem ne deluje ravno popolno. Čakalne vrste 

so dolge, javne bolnišnice dotrajane in brez primerne opreme. Zaradi tega je privatni zdravstveni 

sistem veliko bolj razširjen kot v Sloveniji. Večina, če ne vsi, srednjega in višjega sloja je zavarovanih 

tudi pri privatnih zdravstvenih zavarovanjih.  

V tej bolnišnici večinoma operirajo specializanti, asistirajo pa študenti, ki so takrat na tistem oddelku. 

Starejši kirurgi večinoma delo le opazujejo in svetujejo mlajšim kolegom med operacijo. V ambulanti 

za otroško kirurgijo delajo prav tako študenti in specializanti, ter o pacientu poročajo zdravniku, ki jim 

potem le da navodila, kaj storiti s pacientom, težje primere pa pogleda tudi sam. Študenti imajo tako 

veliko več praktičnega dela in veliko več odgovornosti, kar pa se tudi pozna pri njihovem znanju. 

Praksa mi je bila zelo všeč, saj sem se ogromno naučila in se počutila sprejeto. Pristop mentorjev do 

študentov je precej bolj kolegialen in prijateljski. Profesorji nenehno razlagajo snov študentom, 

spodbujajo njihovo kritično mišljenje in zastavljanje vprašanj. Ko razlagajo snov, jo pričnejo razlagati 

preprosto in s slikovitimi primerjavami. Z veseljem povedano večkrat ponovijo in razložijo na drugačen 

način. Kljub pomanjkanju časa, si ga za študente zmeraj vzamejo dovolj, pa čeprav to pomeni tudi do 

uro ali še več razlaganja. 



 
 

    

 

Slika 2: Študenti na izmenjavi in naša IFMSA kooridinatorka v Campinasu 

 

Mentorstvo 

Moj mentor je bil predstojnik oddelka za otroško kirurgijo, vendar ker je hkrati delal v dveh 

bolnišnicah ga nisem videla vsak dan. Ampak, ker sem delala z celotno ekipo otroških kirurgov  to ni 

bil problem, ker sta vsak dan druga dva kirurga, ki sta tisti dan opravljala operacije prevzela 

mentorstvo.  



 
 

    

 

Slika 3: Skupina torakalnih kirurgov 

 

Socialni program 

Socialni program je bil izjemno organiziran, sam urnik vseh aktivnosti po tednih smo dobili že pred 

samo izmenjavo, kar me je zelo pozitivno presenetilo. Za vikende so bili poleg vseh Beach project 

izletov, ki jih ponuja IFMSA v Braziliji, organizirane stvari preko IFMSA v Campinasu, vendar ker smo 

študenti na izmenjavi čez vikende večinoma potovali smo se bolj udeleževali druženj, vsakotedenskih 

zabav in večerj, ki so bile organizirane med tednom. Res so se potrudili, da smo se kot skupina 

povezali in hkrati ponudili veliko izbiro aktivnosti, da je vsak našel nekaj, česar se je z veseljem 

udeležil. Organizirali so od večerov karaok, do zabav z njihovo fakulteto samo za incomingse, skupne 

večerje, izletov po mestu, National Food and Drink party, poslovilne zabave.  

Skupaj nas je bilo na izmenjavi 10 študentov iz tujine in 2 študentki iz Brazilije, ki sta bili tudi na 

izmenjavi v Campinasu. Skupaj z njimi smo se vsak dan organizirali za druženja in skupaj organizirali 

vikend izlete. Sama sem odšla na Foz do Iguaçu, v Sao Paulo, Santos in Sao Vicente tekom vikendov 

tam, ostale dele Brazilije pa sem obiskala pred in po izmenjavi, kar se resnično splača, če si že enkrat 

tam glede na to kako prelepa in bogata z čudovitimi razgledi je Brazilija.  

Moja gostiteljica je bila super, ker me je že pred izmenjavo kontaktirala glede izletov in kam bi me 

rada peljala za vikende, zato sem ponudbo z veseljem sprejela. Njena družina živi v obmorskem mestu 



 
 

    

Santos, kjer je eno izmed najbolj znanih pristanišč na svetu, zato sva se prvi vikend odpravili tja in to 

mesto me je več kot navdušilo. Njena družina me je sprejela v njihovo stanovanje in imela za svojo, 

razkazali so mi celotno mesto, se družili z sorodniki, preostali čas pa sva preživeli na plaži. Ker njen 

brat živi v znamenitem Sao Paulu me je za en vikend odpeljala tja, kjer sva bivali pri njenem bratu in 

kjer so poskrbeli, da sem videla vse kar Sao Paulo ponuja. Zelo sem bila hvaležna, da je gostiteljica 

moj čas tam naredila več kot poseben in ko sem se pogovarjala z ostalimi študenti, je bila večina 

deležna podobnih pozitivnih občutkov, tako da imajo sam sistem nastanitve več kot dobro urejen.  

 

 

Slika 4: Z skupino slovenskih in srbskih študentov v Riu de Janeiru za konec izmenjave 

 

Splošna ocena izmenjave 

Zelo priporočam izmenjavo v Braziliji, ker me je več kot navdušila in zelo presegla vsa moja 

pričakovanja. Čeprav sem sama sprva dvomila kakšna bo izmenjava, ko sem ugotovila da sem dobila 

mesto Campinas, je bila to vse skupaj najboljša stvar. Če bi še enkrat odšla na izmenjavo tja, bi 

definitivno izbrana Campinas, ker od izjemnega socialnega programa do vrhunske izkušnje z delom v 

bolnišnici res ponuja veliko.  



 
 

    

Potrebnik 

Kljub toplemu vremenu, se splača zraven vzeti kakšno jakno in puloverje, ker zna biti zjutraj v avgustu 

kar mrzlo, ampak na splošno dežuje redko.  

Približna razdelitev stroškov 

- Letalska karta: 1100€ Budimpešta – Dubai – Rio de Janeiro + 130€ Rio de Janeiro – Campinas 

- Prehrana: okrog 200€/mesec 

- Prevoz do bolnišnice: 30€ na mesec 

 

 

Slika 5: Vikend izlet na Foz do Iguaçu  

 



 
 

    

 

Slika 6: Slavne stopnice v Riu 


