
 
 

    

ČEŠKA, PRAGA – avgust 2018 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

 

Ime, priimek, letnik: 

Eva Dora, 5. letnik  

Čas izmenjave:  

od 6. 8. do 31. 8. 2018 

 

Kraj izmenjave 

Na izmenjavi sem bila v Pragi, ki je glavno mesto Češke. Obiskovalce navduši reka Vltava, ki počasi 

vijuga skozi mesto, zato ne čudi, da je Karlov most, ki ponudi čudovit razgled vzdolž te lene reke, na 

seznamu vsakega popotnika. Pragi poseben šarm daje staro mestno jedro, če želiš začutiti to mesto v 

vsej veličini pa se moraš odpraviti na praški grad – pogled od tam je dih jemajoč.     

 

Denar 

Uradna valuta je češka krona, v turistom namenjenih objektih pogosto sprejmejo tudi plačilo v evrih. 

V času moje izmenjave si za 1 evro dobil približno 25 čeških kron. Sama se načeloma izogibam 

menjalnicam, zato sem s seboj prinesla nekaj gotovine. To sem potrebovala v manjših trgovinah in v 

bolnišnici, drugod sem plačevala kar s plačilno kartico. Sicer so nas posebej opozorili, da so 

menjalnice znane po tem, da zaračunajo visoko provizijo in kot alternativo priporočili uporabo 

bankomatov.  

 

Zdravje 

Tekom prijave sem morala opraviti testa za TBC in HIV ter predložiti dokazilo o cepljenju proti 

hepatitisu B. Glede na lokacijo Češke, posebna cepljenja niso bila potrebna. Pred odhodom si je 

potrebno zagotoviti tudi zdravstveno zavarovanje – dovolj je že evropska kartica zdravstvenega 

zavarovanja, ki pa krije le osnovne stroške zdravljenja.  

 

 

Prevoz 

Praga od nas ni pretirano oddaljena, zato potovanje po cestah/tirih ni preveč naporno. Sama sem 

imela dodatno srečo, da so se za izlet v Prago odločili ostali člani moje družine in tako sem na poti tja 



 
 

    

uživala v udobju osebnega avtomobila. :D Odložili so me pred vrati nastanitve in mi s tem olajšali tudi 

tovorjenje prtljage. Pot nazaj sem opravila s Flixbusom. Enosmerna karta stane okrog 30 evrov, 

vožnja traja dobrih osem ur. Vožnja je bila udobna in jo lahko priporočim kot način potovanja do 

Prage.     

Za prevoz po mestu sem uporabljala kombinirano vozovnico za potniški promet, ki je vključevala 

avtobuse, tramvaje in podzemno. Enomesečna vozovnica stane 10 evrov in je resnično vredna 

svojega denarja.  

Odpravili smo se tudi na nekaj izletov v bližnja češka mesta in prestolnice sosednjih držav. V glavnem 

smo uporabljali avtobuse češke družbe RegioJet. Ti so ponujali zelo ugodne cene ter kvalitetne in 

zanesljive prevoze.  

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Kontaktna oseba je stik z menoj vzpostavila dva meseca pred začetkom izmenjave, ko sem prejela 

»welcome mail« z množico koristnih informacij. Tako je prvi stik pustil pozitivni vtis.  Na moja 

nadaljnja vprašanja zadnji mesec pred izmenjavo pa sem na odgovore morala čakati teden ali več. 

Izkazalo se je, da je bila v tem času moja kontaktna oseba tudi sama na izmenjavi, zato slabša 

odzivnost. Tudi od ostalih študentov na izmenjavi sem slišala predvsem negativne komentarje glede 

odzivnosti kontaktnih oseb pred prihodom, kar je predvsem posledica premajhnega števila 

kontaktnih oseb. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Na dan prihoda v Prago me je pred vhodom v hostel, kjer smo bili nastanjeni, pričakala ena od 

študentk. Ker osebje na recepciji ne govori angleško je uredila moj check-in ter mi nato pomagala pri 

nakupu mesečne vozovnice za prevoze po mestu. Prvi dan izmenjave me je Nikolas pospremil do 

bolnišnice, pomagal urediti formalnosti pri tajnicah ter me pripeljal do oddelka. Njegova pomoč je 

bila zelo dobrodošla! 

 

Nastanitev  

Vsi incomingsi smo bili nameščeni v študentskem domu, ki je čez leto namenjen študentom praške 

univerze. Velik plus je bila lokacija, saj je bilo do starega mestnega jedra le dobrih 10 minut hoje, 

glavna železniška postaja s stičiščem vseh linij podzemne železnice pa manj kot 5 minut stran. Všeč 

mi je bilo tudi dejstvo, da smo bili vsi nameščeni skupaj, saj je to olajšalo planiranje prostočasnih 

aktivnosti. Vse ostalo glede namestitve si žal ne zasluži pohvale. Sobe so bile že ob prihodu umazane 



 
 

    

– prašne, odpadal je omet, vsaj posteljnina je bila čista. Kopalnica in stranišča so bila skupna za celo 

nadstropje, temu primerna je bila (ne)čistoča. Kuhinja je bila polna umazane posode in nasploh v 

nezavidljivem stanju. Na vsakem nadstropju sta bila nameščena dva skupna hladilnika, ki ju zaradi 

vsebine ni bilo varno odpirati. Nekateri srečneži so se lahko pohvalili s hladilnikom v sobah, meni ta 

sreča žal ni bila namenjena.  

 

Prehrana 

En topel obrok na dan je nadomestila žepnina v vrednosti 2000 čeških kron (približno 80 evrov). 

Zaradi prej opisanega stanja kuhinje, se nisem lotevala kuharskih podvigov. Sama sem sicer vajena 

dobro opremljene in čiste kuhinje, zato mi je možnost, da si lahko sama pripravim vsaj manjši obrok 

zelo manjkala. Posledično je bila najlažja in najugodnejša rešitev uporaba kantine v bolnišnici. 

Dnevno sta bili na voljo dve izbiri kosila, cena okrog 4 evre. Obrok seveda ni bil ravno gurmanska 

poslastica, a je bil okusen in primerne velikosti. Zajtrkovala sem običajno rogljiček iz pekarne, 

popoldan pa pojedla še sadje ali kakšen manjši prigrizek, nekajkrat smo se odpravili tudi v katero od 

restavracij. Pri tem se cene močno razlikujejo predvsem glede na lokacijo lokala – v turističnem 

centru mesta so cene zasoljene, sicer pa podobne našim.  

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Incomingsi v Pragi so razporejeni po številnih bolnišnicah, kar je delno odvisno od tega pod okrilje 

katere od treh medicinskih fakultet spadaš. Sama sem bila v bolnišnici Kralovske Vinohrady, ki je bila 

»domača« bolnišnica študentov 3. medicinske fakultete. Izmenjavo sem opravljala na oddelku za 

kardiologijo. Naročili so mi, naj na oddelek prihajam ob devetih zjutraj. Kar je bilo super, saj je večina 

ostalih študentov morala biti na oddelkih ob osmi uri. Tudi pot do moje bolnišnice je bila ena krajših, 

s tramvajem sem prispela v 20 minutah. 

Na oddelku sem povprečno preživela 4 do 5 ur na dan. V tem času sem spremljala običajno delo na 

oddelku, ki je zajemalo predvsem vizite ter obposteljne ultrazvoke. Bolniki so bili večinoma starejši in 

niso govorili angleško, zato sem sama težko kaj počela. Ker je bil vsak teden na oddelku tudi eden od 

čeških študentov, sva do pacientov šla skupaj.  Po opravljenem sprotnem delu si je mentor vzel čas 

zame. Dnevno je izbral primer in ga spremenil v učno uro diagnostike, obravnave in zdravljenja srčnih 

bolnikov. Pozitivno sem bila presenečena nad trudom, ki ga je vložil v to, da bi imela sama čim več od 

dneva na oddelku in bi se tam tudi kaj naučila. Preostanek dneva sem preživela po ambulantah 

kardiološke klinike, v laboratoriju za invazivne kardiološke posege ali pa sem mentorja spremljala na 

konziliarnih pregledih na drugih oddelkih bolnišnice.   



 
 

    

 

Socialni program 

V Pragi nas je bilo avgusta na izmenjavi okrog 60 študentov, zato se je vedno našlo nekaj in ni bil 

nikoli dolgčas. Uradni družabni program je sicer zajemal pizza party dobrodošlice, National food and 

drinks party, pub kviz ter rafting vikend na Moravskem. Nad organiziranostjo domačih študentov 

sicer nismo bili najbolj navdušeni, zato smo se znašli predvsem sami. Praktično vsak popoldan smo 

izkoristili za potepanja po Pragi, večere pa preživeli ob reki Vltavi, v kakšnem od klubov ali pa smo se 

družili kar na dvorišču hostla, kjer smo pripravili tudi rojstnodnevno zabavo za dekle iz Tunizije in 

fanta iz Tajvana.     

 

Splošna ocena izmenjave 

Izmenjavo so naredili čudovito predvsem številni neverjetni ljudje, ki sem jih imela priložnost 

spoznati v tem mesecu. Poleg tega je Praga res lepo mesto, ki ga je vredno obiskati, nudi pa tudi 

enkratno izhodiščno točko za izlete v ostala češka mesteca in države srednje Evrope. Zame je  bila to 

res čudovita izkušnja, ki bi jo z veseljem še ponovila! 

 

Približna razdelitev stroškov 

Flixbus – enosmerna karta 30 - 40 evrov (odvisno od datuma poti in datuma rezervacije) 

Javni prevoz po Pragi – 10 evrov 

Hrana – 200 evrov  

Izleti, vstopnine, ogledi (odvisno od interesov)- 200 evrov  



 
 

    

 

Na enem izmed potepov po mestu.  

 

Z dekleti z Balkana – Theodoro, Eleni in Jeleno, ter Juanom iz Mehike. 



 
 

    

 

Večerni pogled na reko Vltavo in praški grad v ozadju.  

 

 

Enega od vikendov smo preživeli v Bratislavi – fotografija je nastala v parku pred tamkajšnjim 

gradom. 


