
	
	

			 	

Brazilija, Fortaleza - julij 2016I 
POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 
Ime, priimek, letnik: 

Nejc Pulko, 4. letnik 

pulko@medicinec.si  

Čas izmenjave:  

od 4. 7. do 29. 7. 2016 

 

Fortaleza 

Fortaleza je glavno mesto pokrajne Ceara. Ima okoli 2,5 milijona prebivalcev. Zaradi njene 

obalne lege je predvsem turistično mesto. Najbolj zanimiv del mesta je Beira Mar, obmorska 

avenija, ki je zjutraj in zvečer polna turistov in domačinov. Zgleda točno tako, kot bi si 

predstavljal. Na eni strani ceste kafiči, na drugi strani pesek in morje. Drugače mesto nima 

veliko zanimivosti. Vidna je velika vrzel med bogatim in revnim slojem prebialstva. Vsaka 

zaplata zemlje, kjer ni stolpnic, so si jo prisvojili revnejši prebivalci. Vreme v Fortalezi je 

vsak dan enako - 32 stopinj podnevi, 28 ponoči. Težko sem se edino navadil, da je bil sončni 

zahod že ob 6. Ne pozabit na sončno kremo!!! Aja in voda ni pitna. 

 
Plaža prihodnosti (Praia do Futuro) 

Viza 



	
	

			 	

Do 3 mesece lahko vsak državljan RS preživi v Braziliji brez vize. Ob prihodu je potrebno 

izpolniti turistični "kartonček" na katerem zabeležite namen prihoda in datum odhoda 

(priporočljivo je, da imaš ob prihodu kupljeno letalsko karto nazaj domov). Ta "kartonček" je 

potrebno potem pokazati ob odhodu iz države. 

 

Zdravje 

Priporočeno je sicer cepljenje proti rumeni mrzlici, morda je pametna tudi profilaksa proti 

malariji, saj je mesto, kar polno komarjev, ki pa naj ne bi bili preveč prekuženi z malarijo. Jaz 

se pred odhodom nisem dodatno cepil, prav tako mi ni boli potrebno narediti nobenih 

dodatnih preiskav in nisem jemal profilakse proti malariji. V Braziliji sem skupno preživel 7 

tednov brez zdravstvenih problemov. Vsekakor pa repelent proti komarjem ne bo odveč. 

 

Varnost 

Brazilija velja za eno najnevarnejših držav, Fortaleza pa za eno najnevarnejših mest v 

Braziliji. Na papirju. Host vam bo hitro povedal kako nevarno je hoditi sam po mestu, da 

uporaba mestnih avtobusov, metroja, uberja in morda tudi taksija nikakor ne pride v poštev. 

No izmed vseh teh nasvetov bi jaz svetoval izogibanje samotnemu potepanju po mestu ob treh 

zjutraj. Seveda so bili trenutki, ko se nisem počutil 100% varno, ampak nimam nobene 

izkušnje. Veljajo splošni nasveti: ne razkazuj telefona, fotoaparata, nakita; izogibaj se 

stranskih ulic; osnovno znanje portugalščine deluje varovalno (nao, obrigado - reflekses 

odgovor vsem prodajalcem in drugim); predvsem pa, če se počutiš nevarno stopi malo hitreje 

ali pa se obrni in najdi bolj prometno cesto. Redno sem uporabljal javni prevoz in Uber. 

Razen neprijetnih vonjav in rahle gneče imam nanju dobre spomine. Je priložnost, da malo 

poklepetaš z domačini (priporočam klepet s starejšimi babicami). 

 

Denar 

V Braziliji uporabljajo reai. Tekom moje izmenjave je bil tečaj reai:euro 3,5:1. Jaz sem 

plačeval z debetno kartico (Visa) in dvigoval denar na bankomati (vedno na banki). Za vsak 

dvig na bankomatu plačaš 20-24 reaiov provizije. Sam sem imel dve kartici (Viso in Maestro) 

za vsak slučaj. Večina restavracij sprejema obe, čeprav je Visa bolj razširjena. Vseeno pa je 

uporaba gotovine, sploh na plaži in tržnici, široko razširjena v Braziliji. Ne se vedno zanašat, 

da bodo sprejeli kartico.  



	
	

			 	

Prevoz 

V Braziliji sem letel s Condor-jem iz Frankfurta direktno v Fortalezo. Fortaleza je majhno 

letališče blizu centra mesta, zato ni težav s prevozom. Nazaj sem letel iz Sao Paula v Lizbono 

in od tam na Dunaj z letalsko družbo Azul (glavna Brazilska letalska družba). Karti sem kupil 

nekje sredi maja. Skupaj sta me stali 800 evrov. Če kupite povratno karto (jaz sem imel dve 

enosmerni), se cena spusti na okoli 600-700 evrov. Za pregled letalskih kart priporočam 

google.com/flights. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Pred izmenjavo me je kontaktiral njihov LEO in moja kontaktna oseba. Predvsem moja 

kontaktna oseba je hitro odgovarjala na moja vprašanja. Pred odhodom se mi je zdelo, da vem 

vse, kar je potrebno in še vedno sem istega mnenja. Komunikacija - sedi 5. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

S kontaktno osebo sem imel veliko srečo. Njihova hiša je bila blizu letališča ( a 50 min vstran 

od bolnice), zato so me prišli iskati na letališče in me peljali "domov. Stanoval sem pri 

študentu medicine. V mesecu moje izmenjave je tudi on opravljal prakso v bolnišnici, zato ni 

bilo problemov s prevozom v bolnišnico. Registracijo je bolj ali manj uspešno opravil njihov 

LEO, tako da večjih težav ni bilo. 

 

Nastanitev  

Živel sem pri študentu medicine. Če študiraš medicino v Braziliji, ti načeloma v življenju 

veliko ne manjka. To je zaključek, do katerega smo prišli vsi na izmenjavi. Imel sem svojo 

sobo s svojo kopalnico. Vsako jutro me je čakal zajtrk, ki vključuje sveče tropsko sadje in 

svež sok. Imeli so "hišno pomočnico", ki je skrbela za vsa gospodinjska opravila (kuhanje, 

pomivanje posode, pranje perila, likanje, sesanje, pospravljanje sob, ... ). Vožnja do 

bolnišnice je trajala okoli 50 minut, odvisno od prometa. Pot je bila tudi skozi dve faveli, tako 

da so bila jutra zanimiva.  

 

 

  



	
	

			 	

Prehrana 

V bolnišnici smo imeli zastonj kosilo, ki pa ni bilo preveč okusno. Vsak dan je bila skoraj 

identična ponudba: riž, špageti, sladki krompir, fižol, piščanec. Bilo je samopostrežno, kar 

pomeni, da nismo bili lačni, ampak po enem tednu smo se vsi malo nasitili te hrane.  

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Klinično izmenjavo sem opravljal na oddelku za neonatologijo. Dan se je začel ob 7.30. Vsak 

specializant je skrbel za 3-4 novorojenčke. Zjutraj je vsakega pregledal in opravil kratek 

pogovor s starši. Ob 8.30 je sledila vizita, kjer je specialist še enkrat pregledal vse 

novorojenčke. Po enem tednu so mi zaupali najprej skrb enega novorojenčka. Zadnji teden 

izmenjave sem vsak dan pregledal vsaj 3. Po viziti sem vsak dan videl nekaj drugega. Od 

pogovorov s "teen moms", ki so bile stare od 13 do 15 let, do carskih rezov, enote intenzivne 

nega, ... Več kot sem znal portugalščine, več so mi zaupali. Njihovo znanje anglečine je bilo 

milo rečeno nično. Izmed vseh specialistov je znal osnove angleščine zgolj en. Zadnji teden 

izmenjave sem preživel na inštitutu, ki se ukvarja z revnimi otroki. Gre za celovito oskrbo 

podhranjenih otrok.  

 
Študentka iz Maroka, specializant pediatrije in moja malenkost, v družbi dveh profesoric.  



	
	

			 	

 

Mentorstvo 

Z mentorjem nisem bil veliko v stiku, saj je pedopsihijater, jaz pa sem želel delati na 

neonatologiji. Tudi njegova angleščina ni bila najboljša, ampak se je trudil, da mi je omogočil 

odlično izkušnjo na čimveč različnih oddelkih.  

 
Poslovilna slika z mentorjem in študentko iz Maroka. 

 

Socialni program 

Socialni program smo si bolj ali manj organizirali samo. Bilo nas je okoli 10 študentov. Vse 

kar je bilo organizirano iz njihove strani je bil welcome party in NFDP ter en enodnevni izlet 



	
	

			 	

na Canoa Quebrado. Smo pa "gringoti" poskrbeli, da smo vsak popoldan šli na plažo. 

Organizirali smo si tudi izlet v Jericocaoaro, kar ni bil pretežek zalogaj. Velik problem je bil, 

da so imeli njihovi študenti še izpite ali pa že prakso, zato niso imeli veliko časa in volje za 

nas. Smo se pa toliko bolj povezali, kot skupina izgubljenih tujcev. 

 
Izlet na Canoa Quebrado. 

 

Splošna ocena izmenjave 

Braziliji je bila odlična izkušnja. Od bolnice, do mesta, prijaznih ljudi, peščenih plaž, hladnih 

kokosov ob sončnem zahodu ... Treba pa se je privadit na njihov način življenja. Če rečejo, da 

se nekje dobimo ob 7, pred 8 tam ne bo nikogar, pa če gre za dogovor za večerjo, dogovor pri 

zdravniku, za certifikat ... Prej kot se tega navadiš, manj čakaš. No jaz se tega nisem navadil, 

tako da sem skoraj vedno čakal vsaj pol ure. NFDP na primer, naj bi se začel ob 7. Ob pol 8 je 

prišel host pri katerem naj bi se NFDP odvijal in še polno je takih primerov. Ampak ko se s 

tem spirazniš, so brazilci neverjetno prijazni in bi naredili vse, da se počutiš dobrodošlega v 

njihovi državi. 

 

Potrebnik 

Potni list, letalsko karto, bančno kartico, belo haljo, stetoskop, repelent proti komarjem, 

sončno kremo in kopalke. Vtičnice so iste kot pri nas. Za vse ostalo je tu mastercard. 



	
	

			 	

 

Približna razdelitev stroškov 

V Fortalezi sem zapravil nekje 350 evrov. Večina za hrano in pijačo. Predvsem hrana v 

restavracijah je nekoliko dražja, kot pri nas. Sončne kreme so veliko dražje, kot v Sloveniji, 

zato priporočam, da s seboj vzameš vsaj 2. Avtobus stane manj kot 1 evro, tudi Uber je, kar 

poceni, sploh če si ga delite 3/4. Kokos na plaži stane okoli 1 evro. Pivo v gostilni - 3 evre.  

 

 
 


