
 
 

    

ESTONIJA, TARTU – avgust 2016  

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE 

Ime, priimek, letnik: 

Klara Masnik, 4. letnik  

Klara.masnik@gmail.com 

 

Čas izmenjave:  

od 23. 7. do 21. 8. 2016 

 

Kraj izmenjave 

Tartu je mesto, ki leži v središču Estonije. Veliko je približno toliko kot Maribor. Gre za zelo lepo 

urejeno mesto z veliko parki, muzeji, botaničnim vrtom, veliko dobrimi restavracijami, tremi 

nakupovalnimi centri... 

 Mesto leži ob reki, ima tudi lepo peščeno plažo, kjer lahko preživiš popoldne na soncu, se tudi kopaš 

(če te ne moti zelo rjava voda, ki je sicer zelo čista in pa njena temperatura – po navadi okrog 15 

stopinj). V Tartuju ni nikoli dolgčas, poleti se ves čas nekaj dogaja – fimlski festival, festivali hrane … - 

Nenazadnje je odlična tudi njegova geografska lega, saj v 5 urah lahko prideš do vseh večjih okolnjih 

mest (Talin, Riga, Helsinki, St. Petersburg, Pärnu, Narva). 

 

 

Slika 1: Kissing student fountain - najpogostejša točka zbiranja 



 
 

    

 

Viza 

Estonija je članica Evropske unije, zato za obisk ne potrebuješ vize. 

 

Zdravje 

Pred odhodom sem opravila MRSA test, ker tako velevajo pravila ESTMSA. Test sem opravila v 

Nacionalnem laboratoriuj za zdravje okolje in hrano. Na oddelku (žilna kirurgija) ga niso zahtevali, 

vem pa, da so ga nekateri študenti, ki so bili na drugih oddelkih, morali predložiti. Preden opraviš test, 

se pozanimaj, kdaj ga moraš opraviti (kako star je lahko rezultat). 

 

Varnost 

Država je zelo varna. V dobrem mesecu potovanja nisem imela nobene slabe izkušnje glede 

(ne)varnosti. 

 

Denar 

V Estoniji uporabljajo evro. Jaz sem večinoma plačevala s kartico, saj imajo postterminale praktično 

povsod. 

 

Prevoz 

Moja pot v Estonijo je bila relativno dolga. Letela sem iz Dunaja v Rigo z letalsko družbo Air Baltic, iz 

Rige pa potem pot nadaljevala z avtobusom proti Tartuju. V Rigi sem na letališču čakala 5 ur na 

avtobus, nato sem se še 5 ur peljala proti Tartuju. Potovala sem z Lux expressom, cena vozovnice Riga  

- Tartu je bila 17 eur, kar je zelo ugodno, še posebej glede na kvaliteto prevoza – v avtobusu so 

usnjeni sedeži, veliko je prostora za noge, vsak sedež ima svojo televizijo, polnilec, wifi, na avtobusu je 

tudi stranišče, zato smo potovali brez postankov -. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Pred izmenjavo mi je bila dodeljena kontaktna oseba, ki sem jo kontaktirala sama. Po mesecu in pol 

sem dobila še eno kontaktno osebo, tako da sem imela dve (Ragnar in Kärt). Komunikacija z njima je 

bila odlična, bila sta zelo ažurna, vedno pripravljena pomagati. Komunicirali smo tudi z NEOm 

(Kriistina). Komunikacija z njo je bila prav tako relativno hitra, vendar pogosto neuspešna, zato v 

prihodnje priporočam komunikacijo s kontaktnimi osebami.  

 



 
 

    

Sprejem s strani tujih študentov 

Kontaktna oseba me je pričakala na avtobusni postaji v Tartuju po predhodnem dogovoru. 

 

Nastanitev  

Živela sem v študentskem domu (Narva mnt 25 Tartu). Vsi incomingsi smo bili nastanjeni v enem 

domu, in sicer v apartmajih z dvema sobama. Vsaka soba je imela 2 postelji. V apartmaju smo si delili 

kuhinjo in kopalnico. Dom je bil čist, oprema relativno nova. V kuhinji ni bilo skoraj nič posode, 

pogosto tudi ne pribora, vendar smo si vse lahko sposodili od lokalne organizacije, tako da s tem ni 

bilo težav. Glede na to, da po koncu posode nismo vračali, bi lahko bile v prihodnje s tem težave. 

Zraven študentskega doma (1 minuta hoje) je trgovina, ki je odprta vsak dan do 22.00 (tudi ob 

nedeljah). 

Dom je bil od bolnišnice oddaljen približno 45 minut hoje, zato sem raje uporabljala avtobus. Na 

začetku izmenjave smo kupili mesečne vozovnice (dobijo se v R-Kiosku; mesečna vozovnica stane 16 

eur, sicer pa ena smer 1.6 eur). Avtobusi so točni, hitri, novi, obstaja tudi aplikacija z voznimi redi v 

angleškem jeziku. Vozovnica naj bi veljala tudi v Talinu, vendar je potrebno predhodno naložiti denar 

na njo (ne velja mesečna), kar pa lahko narediš preko interneta ali v R-Kiosku. 

 

Prehrana 

Dobili smo t.i. pocket money (60 eur), ki pa smo ga porabili za izlete. V bolnišnici je kantina s sveže 

pripravljeno toplo hrano, kjer lahko kupiš kosilo za okrog 3 eur, odvisno kaj izbereš. Sicer je v mestu 

kar nekaj dobrih in ugodnih restavracij (Gunpowder cellar, Aparaat, Krempel, Spargel).  

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Prakso sem opravljala na oddelku za žilno kirurgijo. Dan se je začel z jutranjim sestankom (ob 8.00), ki 

je po navadi potekal v estonščini, zato ta del ni bil preveč zanimiv. Nato smo nadaljevali s previjanjem 

ran ali pa z operacijami. Prvi dan so bile na sporedu tri operacije. Prvo sem opazovala, pri drugi pa 

sem že asistirala. Od takrat naprej sem asistirala skoraj na vsaki operaciji na oddelku pa tudi na 

drugih oddelkih, kjer so operirali žilni kirurgi. Na operacijah sem večinoma držala kljuke, tkiva, po 

navadi pa sem lahko tudi šivala (povratni šivi in intradermalni šivi). Kirurgi so mi sproti razlagali, kaj 

delajo, včasih me je presenetilo kakšno anatomsko vprašanje , vsekakor pa lahko rečem, da os bili 

vsi zelo prijazni in željni prenesti čim več znanja naprej. Na oddelku je vladalo izredno sproščeno in 

prijetno vzdušje. Nikoli nisem razumela, kaj se pogovarjajo, ampak vedno je izgledalo, kot da se zelo 



 
 

    

dobro razumejo. Tudi medicinske sestre v operacijski so bile zelo prijazne in so mi ves čas pomagale, 

nihče se ni nikoli obregnil ob mojo sterilnost pa dvomim, da je bila vedno perfektna. 

Prva dva tedna sta bila zelo zanimiva, ker je bilo na urniku veliko operacij. Naslednja dva tedna pa sta 

bila malo manj pestra, včasih ni bilo nobene operacije, zato so me poslali domov ali na kak drug 

oddelek. Zanimivo je bilo na angiografiji. Če bi bil program vse 4 tedne tako pester, kot je bil prva dva, 

bi bil to verjetno idealen oddelek. 

 

 

Slika 2: Tartu ülikooli kliinikum; del bolnišnice je popolnoma prenovljen 

 

Mentorstvo 

Med opravljanjem prakse sem imela 4 mentorje. Menjali so se zaradi dopustov. Večinoma so dobro 

govorili angleško, vendar so bili izredno sramežljivi in večino časa tiho, dokler si niso oblekli maske in 

kape. Vsi so bili zelo prijazni, dovolili so mi delati vse, kar sem želela, nihče se ni jezil, če je bilo kaj 

narobe, če sem kdaj prej zpustila odddelek.  

 



 
 

    

 

Slika 3: slika z operacije na pediatrični kirurgiji 

 

Družabni program 

Družabni program je obsegal tri izlete in tri zabave. Prvi izlet je bil izlet v Helsinke, ki so ga organizirali 

študenti iz Fimsic-a. Organizacija je bila precej slaba, zato priporočam, da se na izlet pripraviš sam. 

 

 

Slika 4: Pogled na Helsinke ob odhodu 



 
 

    

Drugi izlet je bil izlet po severni Estoniji, mimo jezera Peipsi, do obale Valkla, Baltskega morja in 

obiska savne. Ta izlet je bil organiziran precej bolje, vendar smo imeli veliko smolo z vremenom in je 

večino časa deževalo. Najprej smo kampirali ob jezeru, kjer je bilo ogromno (nepredestavljivo veliko) 

komarjev (obvezna oprema – Avtan!)- tu smo tudi najeli savno. Naslednji dan smo se odpravili proti 

Valkli, kjer nas je pričakalo malo lepše vreme. Zadnji dan nas je čakala precej avanturistična veslaška 

izkušnja, ki je bil vse prej kot sproščena, za nameček je še deževalo. Reka je imela precej hiter tok, a 

smo vseeno veslali dobre 3 ure, na poti je bilo ogromno vej in podrtih dreves, tako da je bila to prava 

avantura.  

 

 

Slika 5: Jutro v Valkli in pogled iz postelje. Narava je v Estoniji zares lepa. 

 

Tretji izlet je bil izlet v Stockholm. Potovali smo z ladjo, 16 ur v eno smer. Na ladji smo se kar dobro 

zabavali, tudi Stockholm je bil zelo zanimiv. Slabost tega izleta je zelo omejen čas, saj smo bili na 

Švedskem le 6 ur, kar je seveda premalo za ogled celega mesta. 

 



 
 

    

 

Slika 6: Izlet v Štokholm 

 

Organizirane so bile tudi 4 zabave (welcome party, goodbye party in 2 national food and drink 

partyja). Vse so se odvijale v hiši lokalne organizacije v okolici bolnišnice (komarji!). 

Sicer med tednom ni bilo organiziranih aktivnosti, zato smo si čas zapolnili sami.  

 

 

 

Splošna ocena izmenjave 

Izmenjava je bila dobro izvedena. Delo v bolnišnici je preseglo moja pričakovanja, moram pa priznati, 

da sem imela srečo z oddelkom, saj na nekaterih oddelkih incomingsi niso imeli kaj početi; iz pogovora 

z ostalimi vem, da je bilo zelo zanimivo na oftalmologiji, intenzivni negi (ICU unit 2), pediatrična 

kirurgija; malo slabše pa na intenzivni negi (ICU unit 1, torakalna kirurgija, kardio kirurgija). Na 

splošno mislim, da je vzdušje na oddelku odvisno predvsem od študentovih pričakovanj in vedenja.  

Tartu je malo in mirno mesto v bližini večjih mest, kot so Talin, Riga, Helsinki, St. Peterspurg. Nočnega 

življenja skoraj ni, vendar glede na veliko skupino incomingsov (30) nikoli ni dolgčas.  

Na izmenjavi sem pridobila veliko kliničnih izkušenj, novih prijateljev in strpnosti, zato izmenjavo v 

Estoniji ali pa kje drugje priporočam prav vsakemu. 

Manjši minus bi dodelila izvedbi družabnega programa. Razlog za nekaj nevšečnosti v povezavi s tem 

tiči predvsem v notranjih trenjih v estonski lokalni organizaciji in precejšnji apatičnosti nacionalnega 

koordinatorja za izmenjave, ki je imela letos to srečo, da je imela ob sebi zelo dobre kontaktne osebe. 

Res pa je tudi, da se z letošnjim letom poslavlja od funkcije in glede na zagnanost drugih študentov se 

tudi družabnemu programu obeta svetlejša prihodnost. 

 



 
 

    

 

 

Potrebnik 

Priporočam predvsem raznovrstna oblačila, saj je vreme zelo nepredvidljivo. Prvi teden izmenjave je 

bila temparatura okoli 25 stopinj, nato pa naslednja dva tedna okoli 15, nato zopet topleje. Prav tako 

ne bo odveč jakna, saj pogosto piha. AVTAN! 

 

Približna razdelitev stroškov 

Letalska karta Dunaj – Riga, Riga – Dunaj: 290 € 

Prevoz do Dunaja in iz Dunaja (GoOpti): 57 € 

Prevoz Riga – Tartu: 17 € 

Stroški hrane/pijače: 250 € 

Izleti: 195 € (z odštetimi 60 €) 

 


