
 
 

    

ČEŠKA, BRNO – avgust 2016 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

 

Ime, priimek, letnik: 

Janja Uplaznik, absolventka, janja.uplaznik@gmail.com 

 

Čas izmenjave:  

1. 8. – 28. 8. 2016 

 

Kraj izmenjave 

Brno je drugo največje mesto Češke in glavno mesto Moravske in ima okoli 400 tisoč prebivalcev. Ima 

super javni prevoz z avtobusi in tramvaji, ki navadno vozijo vsakih 6 minut, zvečer redkeje, po polnoči 

pa vsako uro (vsaj v ta del predmestja, kjer smo bili nastanjeni – Komarov). Na enem griču v mestu se 

nahaja grad, na drugem gotska katedrala. Poleg tega je v mestu dosti lepih cerkva, grobnic, teatrov … 

Veliko dobrih ter poceni pivnic in gostilen pa tudi klubov, ki mene sicer ne zanimajo preveč. Pivo je 

dejansko cenejše kot voda. 20 minut vožnje s tramvajem iz centra je veliko jezero, kjer se lahko voziš z 

ladjico, čolnički, se kopaš ali imaš piknik. Poleg tega je v bližini jezera živalski vrt in »jungle park«. Če 

koga zanima si lahko v mestu ogleda tudi kakšno hokejsko tekmo ali motoGP, če je tam v avgustu. 

Skratka ni dolgčas. Poleg tega je Brno zaradi lege dobro izhodišče za potovanja v glavna mesta 

sosednjih držav. 

Meni je bilo mesto zelo všeč, ne preveliko in preveč turistično; kljub temu, da je bila Praga moja prva 

izbira, sem bila na koncu vesela, da sem dobila Brno. 

 

Viza 

Viza ni potrebna, sej je tudi Češka članica Europske unije in ima schengensko mejo. 

 

Zdravje 

Pred odhodom na Češko sem morala opraviti tuberkulinski test ter titer protiteles HBV. Treba si je tudi 

pridobiti zdravstveno zavarovanje za tujino – evropska kartica je dovolj. 
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Varnost 

Češka je kot Slovenija varna država, v Brnu se nikoli nisem počutila ogroženo. Seveda kot vedno 

previdnost in zdrava mera odgovornosti ni odveč. 

 

Denar 

Valuta je CZK – češka krona. Menjalni tečaj je trenutno: 1 € = 27,02 CZK. Jaz sem si nekaj denarja 

zamenjala v Sloveniji, prinesla pa sem tudi evre in bančno kartico. Na Češkem, zlasti v Brnu se v večini 

gostilen ne da plačevati s kartico, ampak le z gotovino, v trgovinah pa se večinoma lahko poslužiš 

kartice. Tudi na bankomatih se lahko dvigne krone z navadno debetno kartico (npr. Maestro). Nekaj 

denarja sem tudi zamenjala v menjalnicah. Pač malo je treba pogledati kakšen je menjalni tečaj in 

provizija v določenih menjalnicah, da ne izbereš kar prve – to bolj velja za Prago kot za Brno, v Brnu je 

vse približno enako. 

 

Prevoz 

Tja so me pripeljali z avtom, nazaj pa sem šla z avtobusom (student agency – regiojet) do Dunaja (8 €) 

in potem spet z avtom do doma. Za druge, ki nimajo te sreče, da jih je kdo pripravljen peljati bi zaradi 

bližine bolj kot letalo priporočala vlak in/ali avtobus. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Svojo kontaktno osebo sem kontaktirala še isti dan, ko sem izvedela njene podatke. Pisala sem ji 

email, odgovorila mi je že čez nekaj ur. Komunikacija je pred izmenjavo potekala preko emaila, imela 

sem raznorazna vprašanja (tudi takšna: »Ali veš, kje je v bližini nastanitve dober prostor za tek?« in 

»Ali poznaš koga, ki bi šel na festival  Brutal Assault?«) in na vse mi je zelo hitro odgovorila. Med 

izmenjavo sva se pogovarjali preko facebooka in večkrat sva se tudi videli. Zraven je šla tudi v escape 

room in nekaj nas je peljala v bližnje kraške jame. Res odlična kontaktna oseba!  

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Pripeljala sem se točno do namestitve, tako da me ni bilo treba priti nikamor iskati, me je pa tam 

pričakala moja kontaktna oseba – oz. jaz sem njo čakala nekaj časa, ampak nič za to. Ostale so prišli 

počakat kot je bilo dogovorjeno, tudi na letališče ob 2h ponoči in na železniško postajo ob 5ih zjutraj.  

Dobila sem začasno češko študentsko kartico, ki je veljala tudi kot kartica za prehrano v šolskih 

kantinah. Prav tako sem dobila 30-dnevno  vozovnico za javni mestni promet in zemljevid Brna. 



 
 

    

Prvi dan sva se dobili zunaj pred namestitvijo in mi pokazala kako se s tramvajem pride do bolnišnice. 

Tam me je predstavila mentorju, kasneje pa me je peljala do kantine. 

 

Nastanitev  

Živeli smo v predmestju imenovanem Komarov. Do postaje je bilo 7 minut hitre hoje, do centra mesta 

15 minut s tramvajem, do bolnišnice 17 minut. Živeli smo nekakšnem hotelu, ki mislim da služi tudi 

kot študentski dom. Punce smo bile v 6. Nadstropju, fantje v nadstropju višje. Sobe so bile za 2 ali 3 

ljudi, 5 ljudi si je delilo hladilnik, kopalnico in stranišče, ločeno od kopalnice. Ob prihodu je bila soba in 

kopalnica čista. V vsakem nadstropju je bila skupna kuhinja, ki ni imela nikakršnih posod, kozarcev, 

krožnikov, pribora …na kar smo bili pred prihodom opozorjeni! Prav tako v kuhinji ni bilo stolov in le 

mala mizica za 4 osebe. Vendar nihče ni prav dosti kuhal tam, saj je hrana zunaj precej poceni. Ob 

večerih pa smo se družili v kuhinji v nadstropju fantov (v našem nadstropju so namreč živeli še 

nekateri drugi na pogled relativno neprijazni moški, ki so stalno okupirali kuhinjo, večkrat le v 

spodnjem perilu – ampak nič ne de …  ) 

 

Prehrana 

Kot rečeno smo dobili kartico, ki si jo lahko uporabljal v kantini, ki je bila v centru mesta, 5 min stran 

od bolnišnice s tramvajem. Na kartico si naložil denar – na začetku smo od kontaktne osebe dobili 

denar, ki je ostal (od tistih 180, ki smo jih plačali za izmenjavo) po plačilu nastanitve in 30-dnevne 

vozovnice. Ne spomnim se točno kakšna vsota je to bila, ampak ko sem nekaj računala, naj bi bilo 

dovolj za en obrok dnevno v tej kantini. Tu je obrok stal 2-2,5 €, odvisno kaj si izbral kot glavno jed, 

zraven pa je tudi juha in solata. Hrana je bila boljša in bolj zdrava kot sem pričakovala, tudi količina je 

bila primerna. 

Velikokrat pa smo jedli kar v mestu v restavracijah, ki jih ne manjka. Tam je obrok 4-7 €, seveda 

odvisno kaj naročiš. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

V Brnu sta dve bolnišnici, jaz sem bila v univerzitetni bolnišnici svete Anne. Druga je v Bohunicah, 25 

minut vožnje od nastanitve. Nekateri so bili v pediatrični bolnišnici, ki je še nekoliko dlje. 

Izbrala sem si splošno interno medicino. Prve dva tedna sem bila na splošni interni – kardiologijo, 

druga dva na splošni interni – nefrologijo/endokrinologiji. Se mi zdi ….  Imela sem tudi dva 

mentorja. Prvi je bil zelo mlad, bilo mi je zelo nerodno govoriti angleško, veliko časa je imel sam s 

svojim delom, tako da meni ni mogel nameniti prav dosti pozornosti. Vseeno sva vsak dan zjutraj 



 
 

    

skupaj pogledala paciente, nato pa sem ga včasih uspela prepričati, da se malo pogovoriva o 

obravnavi le-teh. Kadar ni imel časa sem sama brala kartoteka bolnikov, saj sem kar dobro razumela 

češko, tistih nekaj drugačnih besed, ki se pojavijo v medicinskih besedilih pa sem se kmalu naučila. S 

sabo sem imela tudi žepni izdajo interne medicine in sem si kaj prebrala. Ko se mi je zazdelo, da 

izgubljam čas, sem rekla, da grem. Na kardiologiji sem bila torej od 7ih zjutraj pa nekje do 10ih ali 

najkasneje do 1ih. Enkrat sem se dogovorila, da sem šla gledat ultrazvoke srca in enkrat 

kolonoskopije. 

Druga dva tedna sem imela drugega mentorja, ki si je zame vzel več časa. Povedal mi je, katere 

paciente naj samostojno pogledam – z redkimi sem se lahko tudi pogovorila po angleško, z ostalimi 

pa nekaj malega po češko, kolikor je pač šlo. Potem sva se o njih pogovorila, v smislu, kaj sem našla 

patološkega, za kaj bi lahko šlo, diagnostika, zdravljenje. Pogovarjala sva se tudi o pogostih 

patologijah v interni medicine, npr. anemija, edemi, diabetes … Če me je karkoli zanimalo, sem ga 

lahko vprašala in mi je z veseljem odgovoril. Imel je zbirko okoli 200 zanimivih patoloških EKG-jev, ki 

sem jih analizirala, tako da sem kar natrenirala branje EKG-ja. Tam sem bila od 8ih do 11ih ali nekaj 

ur dlje. Odvisno od dneva pač. 

 

Mentorstvo 

Glej zgornji opis. 

 

Socialni program 

Imeli smo zelo dobro organiziran socialni program. Že pred izmenjavo smo se registrirali na spletni 

strani, kjer je bil predstavljen celoten socialni program v tistem mesecu, tam si se tudi prijavil in plačal 

stroške s kartico, kar je super, saj kasneje ni treba skrbeti za denar. Preko vikenda so bili izleti na 

Dunaj, v Prago, južno Moravsko (Lednice, Valtice) in Krakov & Auschwitz. Poleg tega pa več manjših 

aktivnosti, kot je »jungle park«, živalski vrt, izlet na jezero, geocatching, orientacijsko tekmovanje 

»Get to know Brno«, karaoke, ogled forenzičnega muzeja … in še marsikaj. Skoraj vsak dan nekaj. 

Dosti pa smo si tudi sami organizirali – Bratislava, Budimpešta, Olomouc, in manjše aktivnosti v Brnu. 

Organizirali so tudi tridnevni tečaj kirurškega šivanja, ki je bil odlično izveden. 

 

Splošna ocena izmenjave 

Brno je super mesto za izmenjavo, predvsem kar se tiče »počitnic«, glede kliničnega dela pa je odvisno 

od oddelka in mentorja, kot povsod drugje. Čehi so se za nas res potrudili! 

 



 
 

    

 

Potrebnik 

Poleg očitnih nujnih stvari, kot je osebni dokument itd., se ne spomnim ničesar, kar bi bilo nujno vzeti 

s sabo. Če si kdo želi kaj skuhati v študentu, naj s sabo vzame nekaj posode, pribora in ostalega, ali pa 

si to pač tam kupi. Sicer pa Češka je zelo podobna Sloveniji, tako da ne rabiš nič posebnega. 

 

Približna razdelitev stroškov 

Odvisno od tega na kak način greš tja in nazaj, koliko pač zapraviš pri hrani in pivu, koliko izletov se 

udeležiš … Jaz sem za izlete  skupaj s prevozom v ta mesta porabila nekje 350 €. Za hrano in ostale 

sprotne potrebščine je pa res odvisno od posameznika. Je pa nekoliko ceneje kot v Sloveniji. 

 

 

 

3-posteljna soba v »študentu« (še brez ostalih dveh cimer). 



 
 

    

 

 

Kosilo v kantini. 

 

 

»International food and drink party«. 



 
 

    

 

Kometa Brno! 

 

 

Pogled na Brno z gradu 

 



 
 

    

 

Naša skupina v Lednicah 

 


