
 
 

    

Brazilija, Porto Velho – avgust 2018 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA RAZISKOVALNE IZMENJAVE 

 

Ime, priimek, letnik: 

Ludvik Drobne, 4. letnik  

Čas izmenjave:  

od 6.8. do 24.8.2018 

 

Kraj izmenjave 

Porto Velho je glavno mesto zvezdne države Rodonija. Mesto leži ob reki Madeira, skoraj v središču 

Amazonskega deževnega gozda. Mesto je relativno mlado s kratko zgodovino in nima posebnih 

turističnih zanimivosti.  

 

Viza 

Državljani Slovenije za obisk Brazilije ne potrebujejo vize. 

 

Zdravje 

Pred prihodom v Porto Velho sem se cepil proti rumeni mrzlici, hepatitisu A in trebušnemu tifusu. Za 

samo izmenjavo nisem opravil posebnih testov. Antimalariki za to mesto niso potrebni, vseeno je nujna 

uporaba repelentov. 

  

Varnost 

Sama Brazilija je precej bolj nevarna kot Slovenija. Porto Velho ni eno izmed najbolj nevarnih mest v 

Braziliji, vendar je kljub temu potrebno precej previdnosti. Potrebo je, da se zavedaš v katerem delu 

mesta si in da nikoli nisi sam. Večinoma sem se po mestu prevažal z Uberjem in avtobusom. Sam bi 

ocenil porto Velho za relativno varno mesto, kljub temu, da so nas določeni študentje ves čas opozarjali 

na nevarnosti. 

 

Denar 

V Braziliji uporabljajo Reale. Menjalni tečaj Reala proti Evru je bil v času mojega bivanja v Braziliji med 

4,6 in 4,9. Večinoma sem za dvigovanje denarja uporabljal bankomat. S sabo sem imel kartici Visa in 



 
 

    

MasterCard, predplačniški kreditni kartici in nikoli nisem imel nobenih problemov s plačevanjem ali 

dvigovanjem denarja. Poleg tega pa sem imel s sabo za vsak slučaj tudi Ameriške dolarje.  

 

Prevoz 

Na destinacijo sem prispel z letalom. Za vse letalske karte bi ocenil da sem odštel okoli 1400-1500€. 

Predvsem zato, ker sem zraven povratne letalske karte do Sao Paula moral odšteti še približno 300€ za 

povratno karto med Sao Paolom in Porto Velhom. Sam bi priporočal, da se letalske karte kupi čim prej.  

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Sama komunikacija pred izmenjavo je bila super. Prvi me je kontaktiral moj gostitelj v Braziliji po mailu. 

To je bilo okoli marca. Nato je komunikacija potekala preko aplikacije WhatsApp. Na moja vprašanja 

so odgovarjali hitro. Pred odhodom sem se počutil primerno pripravljen na odhod v Brazilijo. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Na letališče me je prišel iskat moj gostitelj s svojim prijateljem. Peljala sta me na večerjo in nato do 

nastanitve. Tekom meseca sem videl svojo kontaktno osebo vsak teden, včasih tudi večkrat na teden. 

 

Nastanitev  

Nastanjen sem bil v stanovanju študenta drugega letnika medicine. Celotno stanovanje je bilo zelo 

osnovno opremljeno. Spal sem v isti sobi kot moj gostitelj. Na žalost soba ni imela okna in jo je bilo 

zato nekoliko težje prezračiti. V stanovanju tudi ni bilo tople vode ali klime.  Zato sva čez noč sz 

gostiteljem (Wudson) uporabljala prižgan ventilator.  Stanovanje je bilo na nivoju stanovanja v katerem 

živi povprečen študent moškega spola. Včasih je bilo čisto, včasih pa malo manj. Problemi so bili tudi z 

vodotesnostjo strehe ob močnem deževju. Na srečo je bila elektrika dovolj daleč stran. Kljub težavam 

pomaga, če takšne stvari jemlješ z malo humorja. Edina stvar, ki mi res ni bila po godu je to, da so ostali 

trije študenti živeli v precej boljših pogojih, na primer družinah. Tudi če jih primerjamo s standardom, 

ki smo ga navajeni v Sloveniji. 

 

Prehrana 

Prvi teden sem dobil en topel obrok na dan in večerjo. Z večanjem obsega dela, ki ga je Wudson imel 

na fakulteti, je padala tudi postrežba. Nekajkrat sem dobil denar namesto zajtrka, kar je nekaj časa še 

delovalo. Na koncu sem si sam začel kupovati kosmiče in mleko za zajtrk.  



 
 

    

Tekom dneva smo jedli z osebjem iz laboratorija v menzi na faksu. Cena obroka je bila odvisna od 18-

25 R (prib. 4-6€). Hrana je bila relativno dobra. Veliko je bilo riža in fižola. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Delo v laboratoriju bi se naj začelo vsak dan okoli 8 ure. To je pomenilo, da smo začeli okoli 10 ure. Na 

splošno je bilo delo v laboratoriju zelo zanimivo. V laboratoriju v katerem sem bil se ukvarjajo z 

najrazličnejšimi strupi. Preučujejo različne učinke, ki jih imajo posamezne frakcije strupov na 

najrazličnejše bakterije ali parazite. Noben dan ni bil enak drugemu. Večinoma se je delo v laboratoriju 

zaključilo okoli treh popoldne. 

 

Mentorstvo 

Z mentorjem sva se videla vsak dan. Pomagal mi je razložiti delo v laboratoriju in me vodil čez praktične 

postopke. Nekateri postopki si bili takšni s katerimi sem se srečal prvič druge sem poznal že od prej. 

 

Socialni program 

Socialni program je bil relativno slabo organiziran. Predvsem mi je bilo všeč, da so se določene osebe 

iz laboratorija potrudile in me skupaj z ostalimi tujimi študenti, ki smo bili takrat na izmenjavi peljale 

na različne zabave. Poleg tega smo na določene izlete odšli študenti, ki smo bili na izmenjavi sami. 

 

Splošna ocena izmenjave 

Objektivno gledano izmenjava ni bila na najvišjem nivoju. Najbolj so mi všeč prijateljstva, ki sem jih 

dobil z ostalimi študenti medicine, ki so bili z mano na izmenjavi in z določenimi osebami v laboratoriju.  

 

Potrebnik 

Nujno je potrebno na izmenjavo vzeti repelente proti komarjem. Na splošno sem imel s seboj na 

izmenjavi vse kar sem potreboval. Zagotovo si NE bi kupil antimalarikov! 

 

Približna razdelitev stroškov 

Letalska karta = 1400€ 
Antimalariki = 150€ 
Cepljenje = 120€ 
Uber = 150€ 
Prehrana = 100€ 
Družabni program = 50€ 
Razno = 250€ 
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Slika 1. Delo v laboratoriju. 

 

Slika 2. Reka Madeira. 



 
 

    

 

Slika 3. Družabni večer. 

 

Slika 4. Tržnica v Porto Velho. 

  

 


