
 
 

    

BRAZILIJA, Porto Alegre - Avgust 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

 

Ime, priimek, letnik: 

Timotej Vehovar, 4. letnik 

Vehovar.tim@gmail.com 

Čas izmenjave:  

Od 1. 8. do 31. 8. 2018 

 

Kraj izmenjave 

Porto Alegre; glavno in največje mesto Rio Grande do Sul (južna provinca) ima okoli 2 milijona 
prebivalcev, ki so potomci tako Brazilcev kot Evropejcev (ogromno je potomcev nemških imigrantov). 
Mestni center je lepo urejen s parki, promenadami ter muzeji. Ljudje pa svoj dan radi zaključijo s 
srkanjem »chimarrao« ob sončnem zahodu nad jezeru Guaiba.  

Kot slabega geografa me je najbolj presenetilo vreme, saj je poleti pri njih zima (15 °C) – kar pomeni 
jakna čez dan in tri rjuhe čez noč. Na srečo pa smo imeli večinoma sončno vreme.  

Viza 

Viza ni potrebna (do 90 dni).  

 

Zdravje 

Pred odhodom sem moral opraviti tuberkulinski test. Cepil sem se še proti hepatitisu ter rumeni 

mrzlici, kar pa ni obvezno. Dobesedno nobeno okno v braziliji ne tesni, kurjave pa tudi ne poznajo,  

zato naslednikom priporočam, da s sabo vzamejo še kaj za prehlad in boleče grlo. Na srečo sem imel 

v sobi klimo (na 30 stopinj), ki pa je bila učinkovita samo za kratek čaz zaradi prej omenjenega 

problema z okni. Kljub temu sem na koncu podlegel prehladu. S hrano in prebavo nisem imel težav, 

sem se pa vseeno preventivno izogibal vode s pipe. Čeprav naj bi bila pitna, jo večina kupuje. 

 

Varnost 

Porto Alegre se ponaša z nazivom 39. najbolj nevarno mesto na svetu, kar pa ni ustavilo mojih 

dogodivščin. Skoraj vsak domačin ti skrbno razloži vse varnostne ukrepe, ki jih je treba upoštevati:  

- Ne zahajaj v favele 

- Ko se stemni ne hodi več po ulicah 



 
 

    

- Zvečer vedno uporabljaj Uber (tudi vozniki te vedno zapeljejo do vhoda in pokačajo da varno 

prestopiš prag) 

- Ne uporabljaj telefona na nevarnih javnih mestih (torej povsod razen v nakupovalnih 

središčih, v avtu in doma) 

 
Slika 1: downtown Porto Alegre 

Denar 

Denarna valuta so brazilski reali (reais). Sam niti enkrat nisem plačal z gotovino, saj skoraj povsod 
sprejemajo kartice. Dvig na bankomatu se zaračuna 2,20€. 

 

Prevoz 

Letel sem s Swiss Airlines iz Zagreba v Zurich in do Sao Paulo, nato pa od tam v Porto Alegre. Karte 

sem iskal prek google flights. Priporočam vam, da kupite karto do enega od večjih mest (Rio/Sao 

Paulo) takoj, ko ste sprejeti na izmenjavo in naknadno karto do vašega ciljnega mesta, ko vam ga 

dodelijo. 

 

 



 
 

    

Komunikacija pred izmenjavo 

Komunikacija pri njih poteka izključno preko Whatsapp-a. Kontaktni osebi sem zamanj pisal maile in 

jo dodal na facebook. Šele ko sem poslal whatapp sporočilo sem dobil takoj odgovor. Večinoma sem 

se pred izmenjavo dogovarjal z mojim gostiteljem in ne preveč s kontaktno osebo, saj sem od njega 

dobil mnogo več informacij. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Na letališče me je prišla iskat moja kontaktna oseba in me peljala gostitelju, ki me je prijazno sprejel. 

Prvi teden sta mi razkazala bolnico in kako priti do operacijske, kjer sem opravljal prakso. Večinoma 

smo se družili z ostalimi študenti, ki so bili na izmenjavi, naše kontaktne osebe pa tekom meseca 

praktično nismo več videvali.  

 

Nastanitev  

 

Živel sem pri gostitelju v dvosobnem stanovanju, kjer sem imel svojo sobo. Bilo je moderno 

opremljeno in čisto. Do bolnice sem imel 10 minut z Uberjem. Teoretično bi lahko šel tudi peš (20 

minut hoje), ampak zaradi varnostnih razlogov nikoli nisem poskusil. Z gostiteljem sva si večinoma 

kuhala sama, denar za hrano pa razdelila. Kot sem že omenil, sem imel največje probleme s tem, da 

ne poznajo gretja in oken, ki bi tesnila. Problem sem reševal z vsemi rjuhami kar jih je gostitelj 

premogel.  

 

Prehrana 

 

O zagotovljenem toplem obroku ni bilo ne duha ne sluha, razen če sem si ga kupil oz. skuhal sam. 

Večinoma sem jedel v samopostrežni menzi pred bolnico, ki je bila res ugodna. Na študentskem 

kampusu je na izbiro tudi ogromno restavracij. Večina restavracij deluje na principu »buffet«, torej 

velika izbira samopostrežne hrane – all you can eat. Cene so malenkost nižje kot pri nas in se zna 

zgoditi, da boste za nekatere ugodne all you can eat restavracije odšteli le 3-6 evrov. Seveda pa se 

najdejo tudi dražje restavracije – BBQ buffet za 18 evrov na osebo, kjer ti na mizo nosijo neomejene 

količine vseh vrst mesa. Južna Brazilija je tudi zelo znana po sušijih, ki se precej razlikujejo od 

tradicionalnega japonskega sušija (od ocvrtega do poljenega z različnimi siri). In tudi večina suši 

restavracij deluje po principu all you can eat (za okoli 10 evrov na osebo). Najboljši suši mojega 

življenja. 



 
 

    

 
Slika 2: Večerja izpod rok Italijanov 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Prakso v bolnici naj bi opravljal na oddelku za plastično kirurgijo v bolnici Sao Lucas de PUCRS, vendar 

so me iz neznanega razloga dali na oddelek za kirurgijo roke (Hand Surgery). Moj mentor je bil sam 

dekan medicinske fakultete PUCRS, ki pa ga nisem videl v živo vse do zadnjega tedna izmenjave. Kljub 

temu pa so se potrudili, da izvem čim več o tehnikah in postopkih operacij. V torkih in četrtkih sem bil 

dopoldne v ambulanti, od koder pa nisem odnesel skoraj nič, saj je le redko kdo govoril angleško. V 

največjo pomoč so mi bili študenti, ki so mi po najboljših močeh poskušali prevesti kaj je s pacientom 

narobe in zakaj je prišel. V operacijski dvorani sem imel možnosti opazovati tudi ostale operacije, saj 

so bili skoraj povsod veseli študentov. Tako sem se včasih pridružil skupini treh SCOPE študentov, ki 

so svojo prakso opravljali na oddelku za abdominalno kirurgijo. Spoznal sem tudi plastične kirurge, ki 

so me po hitrem postopku sprejeli medse in mi omogočili asistiranje pri abdominoplastikah, 

rekonstrukcijah obraza ter povečavi dojk. Delo v bolnišnici zgleda tako, kot si ga izbereš sam in se 

konča po želji. Organizacija s strani brazilskih študentov ni bila kaj prida, čeprav so bili vedno 

dosegljivi in pripravljeni pomagati kolikor se le da. Kljub temu pa sem od dela v bolnišnici odnesel 

dosti ter se počutil sprejeto tako s strani kirurgov  kot študentov. 



 
 

    

 
Slika 3: na oddelku za plastično kirurgijo 

 

 

Mentorstvo 

Kot sem že omenil, je bil moj mentor dekan fakultete in predstojnik oddelka za plastično kirurgijo in 

kirurgijo roke. Komunikacija je potekala večinoma preko WhatAppa. V živo sem ga videl le parkrat, ko 

mi je dal tedenski urnik (ki so mi ga študenti pomagali dešifrirati) ter na nekaterih operacijah. 

 

Socialni program 

Poleg NFDP socialnega programa praktično ni bilo. Kljub temu smo vsak vikend sami ali s pomočjo 

mojega gostitelja organizirali izlete. Prvi vikend smo preživeli v mestu Gramado ter si ogledali lokalne 

znamenitosti kot so črno jezero, budistični tempelj ter slapove. En vikend smo se tudi udeležili 

nacionalnega socialnega programa na otoku Floripanopolis, kamor smo se vsi incomingsi odpravili z 

nočnim avtobusom. Cena za celoten vikend paket je bila okoli 70 evrov. Vsaj enkrat na teden smo se 

dobili tudi z ostalimi incomingsi ter si sami organizirali večerje, kjer je vsak kaj prinesel ali skuhal. Šli 

smo tudi na free walking tour samega mesta in se udeležili ostalih turističnih aktivnosti. Cene v klubih 

so podobne slovenskim, le da boste za vstopnino odšteli malenkost več, kar pa se pokrije z raznimi 

promocijami pijače (2 za ceno ene, welcome drink, ...).  



 
 

    

 
Slika 4: Črno jezero s tipičnim poletnim vremenom 

 

Splošna ocena izmenjave 

Sama izmenjava mi je bila zelo všeč in jo priporočam vsem! Če bi se še enkrat odločal pa bi sam raje 

izbral kakšen toplejši mesec J  

 

Potrebnik 

Standardno, le vzemite malo več toplih oblačil.  

 

Približna razdelitev stroškov 

Karta: 1200 evrov (bil sem malenkost pozen:D ) 

Hrana: okoli 250 evrov 

Izleti: 150 evrov 

 

 


