
 
 

    

BRAZILIJA, RIBEIRAO PRETO – avgust 2018  

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

 

Ime, priimek, letnik: 

Sanja Strmšek, 4. letnik  

 

Čas izmenjave:  

od 6. 8. do 31. 8. 2018 

 

 

Kraj izmenjave 

Ribeirao Preto je mesto na SZ zvezne države Sao Paolo. Mesto je znano po tem, da je tukaj zelo toplo 

skozi celo leto (vzdevek Hell-rao Preto), v času mojega obiska je bila zanje zima, tako, da je bilo zelo 

suho in toplo (čez dan povp. 27° C). Samo mesto za braziske razmere velja za zelo varno. Brazilcem je 

mesto sopomenka za nakupovanje, saj ima 4 ogromne nakupovalne centre, kjer pogosto preživljajo 

svoj prosti čas – nakupovanje, restavracije, kino (predvsem, ko je zunaj zelo vroče). Mesto ima tudi 

lepe parke, kjer je omogočena varna športna aktivnost. V okolici pa so tudi zelo lepi slapovi in 

možnosti za izlete. 

 

Viza 

Za Brazilijo zadostuje turistična viza (do 90 dni), ki jo dobi vsak pri vstopu. V mojem primeru pa je 

univerza tam zahtevala, da imam študijsko vizo. S tem sem imela kar nekaj težav, saj so me obvestili o 

tem par tednom pred odhodom, na veleposlaništvu pa niso razumeli, zakaj bi potrebovala tako vizo, 

če načeloma zadostuje turistična. Po parih pogovorih, tudi med konzulatom in njihovo univerzo so mi 

izjemoma odobrili študijsko vizo, za katero sem plačala 100 €. Sam postopek ni trajal dolgo, saj sem, 

po predložitvi vseh dokumentov, vizo dobila naslednji dan.  

 

Zdravje 

Opraviti ni bilo potrebno nobenih testov, sem pa potrebovala dokazilo o cepljenju proti rumeni mrzlici 

(za vizo, drugje jih ni zanimalo). Če se nahajaš samo v mestu, dodatna cepljenja niso potrebna. Če pa 

potuješ, se pa je dobro pozanimati o področjih malarije, cepljenju proti hepatitisu in tifusu. 



 
 

    

Varnost 

Država velja za precej nevarno, sama pa nisem imela nobene take izkušnje. Že na zgradbah vidiš, da 

so dobro varovane z visokimi ograjami, na vrhu katerih so še bodeče žice in podobno. Sami domačini 

ti povejo, da se zvečer nikakor ni priporočljivo sprehajati po ulicah, saj so ropi precej pogosti (torbice, 

telefoni, denarnice, nakit, tudi psi). Tako smo se zvečer do bara oddaljenega slabih 200m odpeljali z 

avtom in namesto, da bi v druge dele mesta šla peš (tudi čez dan), so mi priporočali Uber. Uporaba 

javnih prevoznih sredstev je dobro organizirana, poceni in načeloma varna, je pa res da avtobusne 

postaje (sploh ponoči), veljajo za nevarna področja. Denarnico in telefon je potrebno imeti na varnih 

mestih, in ne jemati iz torbe/žepa na ulici, pač pa v kakem varnejšem prostoru, npr. lokalu, trgovini. 

Po pripovedovanjih se lahko tudi zgodi, da ti zagrozijo in od tebe zahtevajo, da jim te stvari preprosto 

daš. Po mojem mnenju, je tudi Brazilija varna, toliko, kolikor se ti varno obnašaš (ne hodiš sam po 

prazni ulici, ne razkazuješ telefona ipd., se izogibaš nevarnejšim predelom in si ves čas pozoren na 

dogajanje v svoji bližini).   

 

Denar 

V uporabi je brazilski real, sam menjalni tečaj pa se ves čas spreminja (pribl. 1 EUR = 4.75872 BRL) 

Denar se bolj splača menjati v menjalnici (poišči tako, ki uporablja trenutni tečaj in ne kar ene), saj 

bankomati poberejo veliko provizije. Sama sem ves čas plačevala s kreditno kartico (možno tudi na 

tržnicah), le izjemoma z gotovino. 

 

Prevoz 

Ker sem pred in po izmenjavi še potovala sem izbrala let v Rio de Janeiro. Zaradi poznega nakupa 

(konec maja) sem za povratno karto Budimpešta – Rio odštela okoli 1100 €. Do Ribeiraoa sem nato 

letela z letalsko družbo Azul in za povratno karto odštela (135 €).  Vsekakor priporočam, da se letalsko 

karto kupi par mesecev prej, čeprav se še ne ve, v katerem mestu boš. Torej karta do nekega večjega 

mesta in nato iščeš notranje lete, ki niso tako dragi.   

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Kontaktna oseba me je kontaktirala mesec in pol pred izmenjavo. Komunikacija je bila dobra, hitro so 

odgovorili na vsa moja vprašanja. Razen za vizo bi mi lahko povedali prej. Ko sem se odpravila na 

izmenjavo sem imela že vse informacije o tem kje in s kom bom živela, kakšen je moj urnik, kdo so 

moji mentorji. 

 



 
 

    

Sprejem s strani tujih študentov 

Kontaktna oseba me je prišla poiskat na letališče, na poti do nastanitve sva se peljala še skozi 

pomembnejše predele mesta, da sem videla, kje je kaj. Še isti dan sva skupaj uredila vse potrebne 

dokumente, tako da nisem imela nobenih težav. Tudi prvi dan v bolnici mi je razkazal bolnico ter me 

predstavil mentorju. Tekom izmenjave mi je bil vedno na voljo za vsa vprašanja, velikokrat smo se tudi 

družili. Večino časa pa sem preživela s študentkama, s katerima sem živela, onidve sta mi tudi največ 

pomagali in predlagali, kaj lahko počnem. 

 

Nastanitev  

Živela sem v stanovanju z dvema študentkama medicine. Imela sem svojo sobo in svojo kopalnico, z 

nastanitvijo sem bila zelo zadovoljna. Čisto in udobno stanovanje, le 5 min hoje od kampusa in 

bolnice.  

 

Prehrana 

Pri prehrani si se lahko odločil, ali ti dajo žepnino ali pa za tvoj obrok poskrbi oseba pri kateri živiš. 

Odločila sem se za slednje, tako da sta moji sostanovalki kupovali hrano in vsak dan skuhali kosilo. 

Imela sem srečo, da je zelo dobro kuhala in vedno sem bila sita. V dnevih, ko smo bili v drugi bolnici, 

so tam poskrbeli za kosilo. Prav tako je bil v bolnici vedno na razpolago kruh z margarino, kava in čaj 

(vse močno sladkano). Všeč mi je bilo, da sem vedno imela na voljo veganski/vegetarijanski obrok. Za 

zajtrk in ostale obroke (večerje z družbo) sem plačala sama, vendar cene hrane tam niso visoke. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Izmenjavo sem opravljala na oddelku za splošno kirurgijo. Moj urnik je bil precej raznolik, saj sem delo 

opravljala v treh bolnicah, vse bolnice so bile javne. Načeloma smo začeli okoli 7h (temu prištejemo 

značilno brazilsko zamujanje, torej vedno najmanj pol ure/uro kasneje, kot piše na urniku), ko pa smo 

bili v bolnici izven mesta, pa nas je organiziran prevoz čakal že ob 6h. Večino časa sem preživela v 

operacijskih dvoranah (dopoldan in popoldan), enkrat na teden smo bili v ambulanti in na urgenci za 

najbolj revne. Z delom sem bila zelo zadovoljna. Fakulteta deluje po principu PBL in študentom 

zaupajo večino dela. Tako sem lahko praktično vsak dan asistirala vsaj na eni operaciji in se pri tem 

veliko naučila (higienski postopki, asepsa, odpiranje/šivanje, laparoskopski posegi, in vse kar spada 

zraven). Ko nisem asistirala so mi prijazno zagotovili najboljše možno mesto, da sem ostale operacije 

dobro videla in mi sproti vse pojasnjevali. 

 



 
 

    

Mentorstvo 

Pri delu sem imela dva mentorja in z obema sem z veseljem sodelovala. Vselej sta mi bila na 

razpolago za vsa moja vprašanja in sta mi po najboljših močeh razlagala vse postopke (najprej v 

sprejemljivi angleščini, kar pa ni šlo pa kasneje kar v portugalščini). Rada bi poudarila njihov 

medosebni odnos, saj sta mi oba dala občutek, da z veseljem odgovarjata na vprašanja in da nisem v 

napoto, tako da sem se res počutila kot del ekipe. 

 

Socialni program 

Socialnega programa v mojem mestu ni bilo, lahko pa si se predhodno prijavil na dogodke (so aktivno 

oglaševali v skupini za izmenjavo v Braziliji), ki so bili po drugih mestih. Sama se nisem udeležila 

nobenega od teh in sem si potovanja raje organizirala sama. V mojem mestu smo bili na izmenjavi 

trije študenti, vsak na svojem področju, tako da se nismo veliko videli. Svoj prosti čas sem preživljala s 

sošolci, sostanovalkama in njunimi prijatelji, ljudmi, ki sem jih slučajno spoznala. Zame je bila to 

najboljša možna stvar, saj sem zares izkusila, kakšno je življenje študenta na njihovi fakulteti.  

 

Splošna ocena izmenjave 

Z izmenjavo sem zelo zadovoljna. Na oddelku sem se veliko naučila ravno zato, ker mi je bilo 

omogočeno res veliko samostojnega dela, prav tako so mi odgovorili na vsa moja vprašanja in dvome. 

Skupina s katero sem opravljala delo na kirurgiji je bila zelo prijazna, veliko so mi pomagali in mi 

pokazali, tako na medicinskem kot družabnem področju. Delo v bolnici je bilo tako zelo poučno in 

istočasno zabavno. Z bivanjem in druženjem s sostanovalkama sem dobila vpogled v njihov način 

življenja, kar je bilo zame zelo zanimivo in tako organiziranega socialnega programa sploh nisem 

pogrešala.  Vsi so se potrudili, da sem se res počutila sprejeta in da sem se veliko naučila, taka 

izkušnja je res nekaj nepozabnega. Brazilija združuje veliko raznolikosti, družbeno in geografsko, 

Brazilci in Brazilke pa so se izkazali kot zares topli, prijazni, družabni ljudje. Z veseljem bi šla na tako 

izmenjavo še enkrat. 

 

Potrebnik 

Na izmenjavo vzameš plašč, kot ti je naročeno, stetoskop na kirurgiji uporabljaš le v ambulanti, tako 

da si ga lahko tudi sposodiš od kolegov.  Sama nisem potrebovala nič posebnega. 

 

 

 



 
 

    

Približna razdelitev stroškov 

Letalske karte: 1100 € (Rio ↔ Budimpešta), 135 € (Rio ↔ Ribeirao Preto);  

Viza (po želji univerze UNAERP): 100 € (+ stroški pridobitve dokumentov, prevozi v Ljubljano); 

Cepljenja (če jih še nimaš): rumena mrzlica (43,5 €), hepatitis A (2x 44 € ), tifus (32 €) 

Prehrana in pijača: pribl. 100 € /teden; 

Brazilska telef. št.: pribl. 2 €/teden + 5 € kartica  

Prevozi z Uberjem, avtobusi: odvisno, koliko potuješ sam, ampak ni drago.  

Vse skupaj: pribl. 2000 € (+ samostojna potovanja) 

 


