
 
 

    

ESTONIJA, TARTU – julij 2018 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime, priimek, letnik: 

Jera Kos, 5. letnik (jera.kos386@gmail.com) 

Čas izmenjave:  

29.06.2018 – 28.07.2018  

 

Kraj izmenjave 

Tartu je zelo prijetno mesto v osrčju pribaltske države Estonije in po velikosti spominja na Maribor. Z 

veliko zelenih površin, sprehajalnimi potmi ob reki Emajōgi, ki teče skozi mesto, in umirjeno atmosfero 

je raj za študentsko življenje. Med mojim obiskom ni bilo veliko študentov, a se je po prvem deževnem 

tednu, ko so končno sledili toplejši in slovenskemu poletju podobni dnevi, nabralo kar precej ljudi. 

Mesto je oživelo, na ulicah je bilo slišati glasbo, v sencah parkov razigibano estonščino in smeh, ulice 

ter rustikalni lokali so kar vabili v goste in popoldansko sprostitev z IFMSA druščino. Znamenitosti v 

neposredni bližini starega centra mesta so vredne ogleda – za vsak okus se nekja najde (spomeniki, 

cerkvene ruševine, observatorij, razgledne ploščadi, mostovi, trgovine z antičnimi izdelki, pomenljivi 

grafiti, muzeji). Veliko je tudi trgovin in pubov, tako da se za vsako prosto popoldne najde aktivnost. 

Ker naše izmenjave potekajo v času poletja, imamo srečo, da nam lahko tuja mesta ponudijo tudi 

njihovo poletno kulturno dogajanje – festivali, sejmi, filmski večeri na prostem (tudi v angleščini), 

koncerti.  

 

Zdravje 

Zahtevali so, da opravim MRSA test vsaj 14 dni pred prihodom in rezultat prinesem s seboj v fizični 

obliki. Potrebno je bilo poslati tudi sliko RTG p/c in kopijo cepilne knjižice. Dodatna cepljenja niso 

zahtevana. Potovalna lekarna naj vključuje analgetik, antipiretik, antihistaminik (Claritine, Fenistil) ter 

krema za sonce in sprej proti komarjem, ki vam bosta prišla prav, če se boste podali na kakšen izlet ali 

pohod v katerega izmed okoliških naravnih rezervatov.   

 

Varnost 

Ob prihodu v državo in v samem Tartuju sem se počutila zares varno. Javna prevozna sredstva so 

časovno točna, hitra in varna. Zelo uporabno je kolo (najem ali, če je sreča, ga lahko tako kot jaz dobiš 



 
 

    

pri svoji dobrosrčni kontaktni osebi), večina znamenitosti in bolnišnica so tudi lahko dostopni, če se 

odločimo, da po mestu potujemo peš (do bolnišnice je dobrih 25 minut hoje, ki pred delom prijetno 

vpliva na dvig energije). Pozorni moramo biti na prehode za pešce in pri uporabi kolesa na ostale 

sprehajalce, saj ni vsepovsod ločeno označene kolesarske poti. Vozniki so zares vljudni in se držijo 

pravil varne vožnje.  

 

Denar 

V Estoniji je od leta 2011 uradna valuta evro, tako da je bilo nakupovanje zares enostavno. Bankomati 

so v vseh večjih centrih, v trgovinah z lahkoto plačuješ ali z gotovino ali s kartico. Sama sem 

uporabljala svojo Maestro in gotovino.  

 

Prevoz 

Potovala sem z letalom (Dunaj – Talin / Talin - Dunaj; povratna letalska karta 307 eur – pri tem 

moram poudariti, da sem karto naročila zares pozno, ker sem se na izmenjavo prijavila naknadno, 

tako da se karto zagotovo da dobiti za še nižjo ceno). Do Dunaja z lastnim prevozom, iz letališča v 

Talinu do Tartuja (2,5 ure vožnje) pa sem se odpravila z avtobusom, za katerega sem karto naročila že 

doma prek spleta, ker je tako ceneje (priporočam Lux Bus; enosmerna karta 6 eur). V Tartuju sem 

kupila mesečno (30-dnevno) avtobusno karto, za katero mi je bilo žal, da sem odštela 17 eur, saj sem 

večino časa okrog po mestu potovala s kolesom ali peš.  

 

Komunikacija pred izmenjavo in sprejem s strani tujih študentov 

Komunikacija je bila hitra in učinkovita. Ko sem izvedela, kdo je moja kontaktna oseba, sem jo 

kontaktirala prva jaz. Komunikacija je bila hitra in učinkovita, tako da sem pred zimenjavo dobila vse 

potrebne informacije in bila brez pomislekov. Na facebooku so ustvarili skupino vseh študentov na 

izmenjavi, tako da smo bili vsi hkrati obveščeni o pomembnih skupnih dogodkih oz. informacijah. Med 

samo izmenjavo je komunikacija potekala večinoma preko Whatsapp-a, tako da priporočam, da si 

ustvarite račun (če ga še nimate) preden se odpravite na izmenjavo. Preverite tudi kakšne možnosti 

klicanja/pošiljanja sms-ov/interneta vam ponuja vaš mobilni paket v tujin, da ne boste po 

neporebnem kupovali nove SIM.  

Na avtobusno postajo v Tartuju, kamor sem prispela z avtobusom, me je prišla iskat druga študentka, 

ker je bila moja prvotna oseba takrat odsotna, a sem bila tudi z njo takoj zelo zadovoljna. Pome je 

prišla z avtom in me odpeljala do naše nastanitve – študentki dom Raatuse 22, mi pomagala urediti 

uradne stvari, da sem lahko dobila ključ in me pospremila do sobe.  



 
 

    

 

Nastanitev in prehrana 

Raatuse 22 je študentski dom in hkrati tudi hostel, tako da boste med svojim bivanjem tam naleteli 

tudi na »ne-študentske« goste. Apartma ima 3 sobe s po 2 posteljema, tako si skupne prostore 

(kuhinja, kopalnica, wc in predsoba) deli 6 študentov. V mojem apartmaju sta bili že od prej 2 tuji 

študentki ter vključno z mano 4 medicinke, udeleženke IFMSA izmenjave. Apartma ni bil preveč čist, 

prav tako ne soba, čistilka ni prihajala redno enkrat tedensko kot je bilo rečeno, tako da smo s 

puncami čistile same. Delile smo si tudi stroške za skupne potrebščine v kopalnici in kuhinji. Vsaj 

postelja je bila sveže postlana in pripadala mi je sveža brisača. Enkrat tedensko sem v recepciji lahko 

menjala posteljnino in brisačo. Oblačila sem si lahko tudi oprala (enkratno pranje stane 2 eur, kar 

poravnaš tik pred pranjem, saj v zameno dobiš žeton). Kljub nečistoči, mi je v domu bilo zaradi družbe 

bivanje zares prijetno. Okolica je bila mirna in nehrupna (občasno glasnejši promet). 

 2 minuti stran je prva trgovina z živili, 10 minut hoje stran pa že prvi nakupovalni center Tasku. Do 

bolnišnice sem s kolesom imela dobrih 17 min, peš 25 min, z avtobusom pa je z vmesnimi postajami 

nekje 15 minut.  

Namesto žepnine (60 eur) smo imeli na voljo en topel obrok zastonj na delovni dan, torej skupaj 20 

dni (Beckeri Pubi, 10 minut peš stran od bolnišnice v smeri centra). Hrana je bila primerna za pub – ne 

preveč zdrava, omake po mojem okusu premastne in preslane, postrežba ne ravno na nivoju, meniji 

bolj kot ne vsak dan isti (vendar si lahko izbiral med različnimi prilogami, vrstami mesa, omakami in 

vsak dan med dvema različnima juhama, poleg katere ti je pripadala še sladica), a dovolj veliki, da si 

se res lahko dobro najedel. Možno je bilo, da si si kosilo vzel za domov. Imajo tudi veganski meni. V 

bolnici je kafeterija, kjer sama nisem nikoli jedla. Sem se pa v R-kiosku (kot nekakšna trafika) v bolnici 

vsak dan poslužila zares okusne skodelice (po količini bolj skodele) :D) kave (1,50 eur).  

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Bolnišnica je prijetno in funkcionalno urejena, moderno opremljena, prostori so svetli in čisti. Delala 

sem na oddelku za nevrologijo. Prvi dan sem se na oddelku vsem predstavila, mentorica, ki je bila 

zadnje – četrto leto specializantka nevrologije (1 mesec pred specialističnim izpitom) me je prijazno 

sprejela. Lahko rečem, da je bila zares super, dobro sem se ujela tudi s preostalim delom nevrološkega 

tima, s katerim smo se vsakodnevno srečevali v skupnih zdravniških prostorih, čeprav smo bolj redko 

zares komunicirali. Vsak dan sem morala biti na oddelku ob 8.30, delo pa sem končala vsakokrat ob 

različnem času, vendar nikoli pred 12.00 (odvisno, koliko je bilo dela na oddelku). Poletje je čas 

dopustov, kar se je poznalo na vzdušju oddelka in na številu pacientov, katerih pretok je bil veliko 



 
 

    

manjši kot čez leto. To je bilo dobro, saj je imela mentorica zares dovolj časa, da se je pogovorila z 

mano in mi razložila vse potrebno, a hkrati slabo, ker nisem videla toliko, kot sem pričakovala oz. 

nisem imela dovolj možnosti, da bi popolnoma sama lahko opravila nevrološki pregled (glavna težava 

– nerazumevanje estonščine/ruščine/angleščine). Ponudila sem se tudi za pomoč medicinskim 

sestram in tako spoznala še njihovo delo. Na oddelku sta poleg mene bili še dve estonski študentki, ki 

sta opravljali vaje (z eno izmed njiju sem se večkrat pogovarjala, saj mi je pomagala prevajati in 

osmisliti pogovore med pacienti in zdravniki :D). V zdravniški sobi, kjer smo se navadno zadrževali, 

kadar nismo bili za oddelku med pacienti, sem imela na voljo računalnik in vse mogoče nevrološke 

knjige.  

 

Mentorstvo 

Z mentorico sem bila vsak delovni dan. Dvakrat v tednu sem z njo opravljala ambulantno delo (ob 

torkih nevrostimulacijske ali elektromiografske preiskave; ob sredah smo pacientom s spastičnostjo 

injicirali botoks), dvakrat v 4 tednih sem bila zraven nje tudi dežurna. Vedno se je potrudila, da bi mi 

omogočila čim več praktičnega dela, zato sem imela možnost prvič opraviti nekatere posege. 

Upoštevala je tudi moje želje in nasvete ter mi tako omogočila zares prijetno izkušnjo dela na 

nevrološkem oddelku.  

 

Socialni program 

Socialni program je bil v grobem dobro zastavljen in v prvem tednu tudi dobro organiziran (na začetku 

smo vsi rabili malo orientacije in asimilacije v novo okolje, zato smo se skoraj vseh organiziranih 

druženj udeležili skupinsko), kasneje pa smo zastavljen program uporabljali le za orientacijo in se 

sproti prilagajali aktualnemu dogajanju ter lastnim interesom (koncerti, nogometne tekme in 

druženje v mestnih lokalih, športanje itd.). Omenim naj še, da smo imeli eno popoldne organizirano 

tudi ultrazvočno delavnico v bolnišnici, kjer smo lahko obnovili naše znanje o ultrazvočni preiskavi in 

drug na drugem preizkusili FAST.  

Vsak vikend so bili organizirani izleti, skupno torej 4, za katere je bilo potrebno plačilo že pred ali na 

začetku same izmenjave. Prvi vikend smo se s čolnoma odpravili na reko Emajōgi do jezera Peipus, ki 

je največje medmejno jezero v Evropi (leži med Estonijo in Rusijo), in popoldne preživeli v  idilični 

okolici prijetno urejene čolnarnice, kjer smo si privoščili kajakanje, savno, skakanje v reko s 14 

stopinjami, okusno večerjo in družabni večer. Drugi vikend smo imeli organiziran dvnodnevni izlet 

Rigo (cena vključuje: povratni prevoz Tartu-Riga, prenočišče, voden ogled po mestu). Tretji vikend smo 

se odpravili na trodnevni izlet v estonsko prestolnico in v Helsinke. Prevoz do Talina in nazaj do 



 
 

    

Tartuja smo si morali urediti sami, ostalo (prenočišče v Talinu in Helsinkih, prevoz do Helsinkov s 

trajektom in božanski zajtrk na trajektu, ogled Helsinkov z avtobusom, voden ogled Talina) je bilo 

vključeno v ceno. Zadnji vikend je bil na voljo še izlet v Stockholm, a se ga sama nisem udeležila, saj 

sem takrat že zaključila izmenjavo.  

 

Splošna ocena izmenjave 

Na splošno bi izmenjavo ocenila kot zelo dobro. Nevrologija je bila drugi oddelek, ki sem ga navedla 

ob prijavi, a sem vesela, da sem ga dobila, saj sem imela veliko srečo s tako dobro mentorico. Kljub 

temu, da na oddelku ni bilo vedno veliko dela, sem se počutila prijetno in sem se lahko z mentorico ter 

še z nekaterimi drugimi v timu pogovarjala tudi o ne-medicinskih temah v sproščenem vzdušju. Včasih 

je bilo prav zabavno. V splošnem sem bila zadovoljna tudi z organizacijo socialnega programa in 

druženji, ki so bila zares koristna in bomo z nekaterimi zagotovo ostali še naprej v stikih.  

Vesela sem, da se mi je ponudila priložnost obiskati Estonijo in čas preživeti med toliko različnimi 

kulturami. Izmenjava me je obogatila strokovno in osebnostno.  

 

Potrebnik 

Izvid MRSA testa. Raznolika oblačila (tudi kaj toplejšega, če te preseneti hladno vreme), dežnik za v 

torbo, spalna vreča (v primeru, da se odpraviš na izlet v kakšen naravni rezervat; sicer jo lahko tudi 

nabaviš tam ali pa jo posodi katera izmed kontaktnih oseb). 

 

Približna razdelitev stroškov 

Prijavnina 200 EUR 
Letalska karta (Dunaj – Talin/Talin – Dunaj) 307 EUR 
NLB Vita (potovalno zavarovanje za tujino) 53.51 EUR 
LuxBus (Talin - Tartu) 6.50 EUR 
LuxBus (Tartu - Talin) 5.20 EUR 
BUS Ticket Tartu (30 dni) 17.49 EUR 
SIM kartica 4 EUR 
IZLET 1: Boat Trip 90 EUR 
IZLET 2: Riga 80 EUR  
IZLET 3: Helsinki - Talin 105 EUR  
Ostalo  cca 300 – 350 EUR 
SKUPAJ  cca 1200 EUR 
 

 



 
 

    

PRILOGA – FOTOGRAFIJE: 

 

Slika 1: Anatomski inštitut Univerze v Tatuju - danes muzej 

 

Slika 2: Bolnišnica – glavni hodnik novega dela 



 
 

    

 

Slika 4: Idilična narava naravnega rezervata  na reki Emajōgi 

 

Figure 2: Naša skupina med zgodovinsko obarvanim odkrivanjem mesta 


