
 
 
 
 

 

ČEŠKA, PRAGA – Avgust 2017 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE/  

Ime in priimek: 

Taja Lešnik 

Čas izmenjave:  

30.7.-30.8.2017 

 

Kraj izmenjave 

Izmenjavo sem opravljala v glavnem mestu Češke republike – Pragi. Praga je z 1.2 milijona 

prebivalcev največje mesto na Češkem. Leži ob reki Vltavi, ki je pritok reke Labe in je kulturno 

ter gospodarsko središče Češke. Leži v osrednjem delu Evrope, na sredini češke kotline in je 

tako zelo dobra iztočnica za potovanje v precej držav, kar smo tudi sami s pridom izkoristili. 

Praga je znana po dobro ohranjenem in čudovitem srednjeveškem mestnem jedru, zaradi 

katerega je priljubljena turistična atrakcija.  

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Kontaktno osebo sem kontaktirala takoj, ko sem dobila njen mail naslov, torej približno dva meseca 

pred izmenjavo. Na ta mail mi je odgovorila zelo hitro, v roku dveh dni. Na naslednje maile, ki sem jih 

pošiljala predvsem v zadnjem mesecu pred izmenjavo, je odgovarjala nekoliko manj ažurno, enkrat je 

potrebovala cel teden. Ko smo bili v Pragi, smo izvedeli, da imajo letos veliko pomanjkanje kontaktnih 

oseb, tako je bila moja kontaktna oseba recimo kontaktna oseba kar še šestim drugim študentom. To 

pa se je seveda poznalo na njeni dostopnosti. Vseeno sem izvedela vse bistvene stvari, kar pa je tudi 

najbolj pomembno.  

 

Sprejem s strani tujih študentov 

V Prago sem potovala s Flix busom, ki ga tudi najbolj priporočam kot način prevoza do tam (razen, če 

vas lahko kdo pelje z avtom). Enosmerna karta stane okoli 38€ in večina teh avtobusov je precej 

udobnih, z wifi povezavo, straniščem itd. Pot do Prage je trajala dobrih sedem ur. Na avtobusni postaji 

me je pričakala kontaktna oseba, Klara, ki mi je pomagala s prtljago, ki sma jo morali pritovoriti do 

mojega novega stanovanja. Do le-tega sma potovali s podzemno, kar je bilo z ogromnim kovčkom rahlo 

neprijetno, ampak na srečo sva se peljali le nekaj postaj. Kontaktne osebe so vse zelo dobro znale 

angleško. Prvi dan te morajo pospremiti do tvojega oddelka v bolnici, kar so tudi storile, dan prej, so 

mi tudi pokazale tramvaj postajo in mi povedale, na kateri postaji moram izstopiti. Tam me je nato 

naslednji dan pričakala kontaktna oseba in mi pokazala pot do mojega oddelka, kjer me je predstavila 



 
 
 
 

 

mentorju. Moram povedati, da ima Praga tri bolnice, mene so dodelili v največjo, Motol University 

hospital, ki je naravnost ogromna, tako, da vas že vnaprej opozorim, da se boste na začetku veselo 

izgubljali bolj ali manj dnevno. Jaz sem imela srečo, da je bilo moj oddelek zelo lahko najti in se mi to 

ni zgodilo. 

 

Nastanitev in prehrana 

Praga ima sistem, po katerem so skoraj vsi incomingsi razporejeni po stanovanjih po celi Pragi, ki je, 

kot že rečeno, ogromna. To se je meni zdel precej velik minus, saj smo bili razkropljeni po celi Pragi in 

se je bilo težje dobiti in zbrati na enem mestu. V enem stanovanju sta bivali dve osebi, tako si tudi bolj 

ali manj prisiljen v druženje z osebo, s katero bivaš, pa če ti je všeč, ali ne :D. Praška stanovanja so bila 

ena izmed glavnih pritožb vseh nas. So bolj slabo vzdrževana, oprema je stara, sobe pa nimaš sam, 

ampak si jo deliš s cimro oziroma v mojem primeru, dve cimri. Sama sem navajena, da imam lastno 

sobo in sem mislila, da me bo manj zasebnosti zelo motilo, ampak po nekaj dneh se navadiš in zaspiš 

kljub hoji po zelo škripajočem parketu in prižganih lučeh ob treh zjutraj.  

Za prehrano smo dobili ''pocket money'', slabih 80€, ki bi ti naj pokrili tisti en obrok na dan. Glede hrane 

je dosti ugodnih opcij. Prvo kot prvo je v bolnici kantina, kjer ponujajo pb. 5 različnih menijev dnevno 

za slabe 3€. V stanovanju je vedno kuhinja s štedilnikom, mikrovalovno, mi smo imeli še toaster, grelnik 

vode, tako da se da vse skuhati. To sem sama najbolj izkoriščala, saj se mi je zdela najcenejša opcija, 

Praga ima tudi veliko trgovin kot so Lidl, Billa, Albert, ki imajo vsi zelo poceni stvari. Hrana stane isto 

kot pri nas, ali pa je malo cenejša (sploh meso, ribe). Tretja opcija pa je prehranjevanje zunaj, ki je 

seveda najdražje, ampak spet lahko prideš skozi relativno poceni, ceneje kot pri nas. 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Sama sem prakso opravljala na oddelku za neonatologijo. Na oddelku sem se morala zglasiti ob 8.30 

zjutraj, kar je bil pravi luksuz, saj se je večina ostalih študentov morala zglasiti med sedmo in pol osmo 

uro. Moram povedati, da smo bili sicer nepraktično nastanjeni precej daleč od bolnice, s subwayem, ki 

je sicer zelo hitra oblika transporta, sem potrebovala približno pol ure. Nekateri pa so imeli stanovanje 

recimo tako blizu, da so do bolnice prišli peš v petih minutah, tako da zelo odvisno. Na oddelku sem 

nato preživela nekaj ur, ponavadi okoli 5, kar mi je zelo ustrezalo, saj mi je tako ostalo veliko prostega 

časa za razne oglede. V tem času sem prejela zelo kvalitetno mentorstvo. Mentor je odlično znal 

angleško in medtem, ko sem bila tam, si je vzel ''odmor'' od svojega dela ter se mi popolnoma posvetil, 

mi ogromno razložil itd. Videla sem res redke stvari kot so odprt Botallov vod, palatoshize, 

nedonošenčki so imeli večinoma po 700g itd. Motol hospital je otroška bolnica, zato sprejemajo težke 



 
 
 
 

 

primere nedonošenčkov in otrok iz cele Češke ter vseh sosednjih držav, zato se da videti marsikaj. Sama 

sem lahko pregledovala nedonošenčke ter asistirala pri manjših posegih.  

 

Socialni program 

V Pragi je bilo 70 incomingsov, zato je bil socialni program avtomatsko pester. Vsak teden so nam 

organizirali vsaj dva dogodka, imeli smo na primer: Pub kviz, piknik, National food and drinks party, 

canooing v Češkem Krumlovu, tradicionalno češko kosilo, Weekend in Prague, kar je bil event za 

incomingse cele Češke. Zraven tega smo se skoraj vsak dan dobili sami, šli plavat na jezero, v bar na 

pivo itd. Sama sem praktično vsak večer prihajala domov med eno in tretjo zjutraj, tako, da se res ne 

rabite bati, da bi vam bil dolgčas. 

Prevoz 

Kot rečeno na začetku, sem v Prago in nato domov potovala s Flix busom. Po sami Pragi sem potovala 

s kombinirano vozovnico, ki je vključevala neomejen prevoz s tramvaji, avtobusi in podzemno in je stala 

9€ :D. Sicer pa smo dosti potovali tudi v ostala češka mesta (Češki Krumlov, Kutna Hora, Karlovy Vary, 

Pilsen, Brno, Olomouc, Karlštejn) in mesta ostalih držav (Dunaj, Bratislava, Budimpešta, Krakov). Pri 

tem zelo priporočam družbo RegioJet, ki je zelo poceni, hkrati pa izjemno kvalitetna.  

 

Splošna ocena izmenjave 

Izmenjava v Pragi je super priložnost za ogromno novih poznanstev in prijateljstev ter možnosti za obisk 

vseh držav srednje Evrope in mnogih čudovitih manjših mest Češke. Za mene je bila izmenjava super 

mešanica zabavnega s koristnim. Ogromno sem se naučila, pa ne samo v medicinskem smislu. 

Približna razdelitev stroškov 

Flixbus – slabih 80€ za pot tja in nazaj 

Hrana – 150€ 

Izleti – odvisno od vašega interesa, jaz sem se udeležila praktično vsega – 200€ 

Karta za prevoz po pragi – 9€ 

 



 
 
 
 

 

 

Del družabnega programa v Pragi – piknik v enem izmed praških parkov in del incomingsov (vse 

skupaj nas je bilo skoraj 70) 

 



 
 
 
 

 

 

Na enem izmed izletov po Pragi 

 



 
 
 
 

 

S cimrama Kristino in Raffaello 

 

Obisk Auschwitza 

 



 
 
 
 

 

 

Krakow – najstarejši srednjeveški trg v Evropi 

 

 


