
 
 
 

ESTONIJA, TARTU – avgust 2017 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

 

Ime in priimek: 

Janja Stojnič (janja.stojnic@gmail.com)  

 

Čas izmenjave:  

od 31. 7. do 27. 8. 2017 

 

Kraj izmenjave 

Tartu je drugo največje mesto v Estoniji in je tako rekoč študentsko mesto. V času poletja je mirno,                  

saj je večina študentov doma. Okolica je idealna za sprehode, veliko je parkov in mesto tudi krasi reka                  

Emajõgi. Znamenitosti so vredne ogleda (od spomenikov, ruševin, cerkev, mostov, puba (Gunpowder            

Cellar) z najvišjim stropom na svetu itd.). Veliko je tudi raznovrstnih trgovin, v katerih je žal težko                 

najti slovenske izdelke (ednini izdelek, ki sem ga našla je donat). V času izmenjave se je odvijal en                  

teden tudi filmski festival, ki zajema novejše filme in podnapisi so v angleščini.  

 

Slika 1. The kissing students fountain po noči (simbol Tartuja, vendar je manjkal dežnik). 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

 



 
 
 

Konec maja so nas (vse incomingse) dodali v skupno skupino na fb-ju in je bila to uradno pot                  

obveščanja. Možna je bila komunikacija tudi preko WhatsApp-a. 5 tednov pred izmenjavo pa me je               

kontaktirala moja kontaktna oseba Ilya. Komunikacija je bila hitra in vedno uspešna. Pred samo              

izmenjavo smo prijeli še kratek priročnik dobrodošlice (zajemal je informacije o prihodu, o prvemu              

delovnem dnevu ipd.). Pred samo izmenjavo so še želeli kopijo naše cepilne knjižice (predvsem jih je                

zanimalo cepljenje za hepatitis B in ošpice) in MRSA test (star manj kot 14 dni pred izmenjavo,                 

opravljen na NIJZ), kar smo morali poslati preko maila. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Z avtobusom sem prišla do Tartuja, na glavno avtobusno postajo, pričakala me je oseba po               

predhodnem dogovoru. Ilya je bil takrat drugje, me je pa prvi dan pospremil na oddelek in tekom                 

meseca sem ga pogosto srečala, saj je bil aktiven v organizaciji. 

 

Nastanitev in prehrana 

Do 20-ega avgusta smo bivali v hostelu Raatuse 22. Naš apartma ni bil čist (že ob vselitvi). Med                  

drugim, smo imeli v hladilniku tudi plesen. Čistilka je začela opravljati svojo delo v našem zadnjem                

tednu tam. Nato so bili nekateri preseljeni v stanovanja domačih študentov, nekateri (tudi sama) pa v                

hostel na Friedrich Reinhold Kreutzwaldi 52. Drugi hostel je bil kar odmaknjen od centra (nekoliko več                

kot 20 minut peš), avtobusi niso bili vedno točni (so malo zamujali) in v sobah nismo imeli wifi-ja (bil                   

je le na recepciji). Vendar drugi hostel je bil res čist. Čistilka je vsakodnevno odnašala smeti in prinesla                  

toaletni papir. Sobe so bile v obeh hostelih dvoposteljne. Apartmaji pa v prvem za 6 oseb, v drugem za                   

4 osebe. 

En topel obrok na dan je bil zagotovljen za 20 dni (namesto pocket money 60 evrov). Imeli smo                  

kuponček za hrano v Beckeri pubu. Hrana je bila včasih premastna, vedno pa s preveč omake. Zadnji                 

teden sem vsakodnevno jedla kosila v bolnišnici. Večina nas ni razumela zakaj niso organizirali              

prehrane v bolnišnici, kjer je bila hrana mnogo boljša, z večjo ponudbo (cena enega obroka pa med 3                  

in 4 evri). 

 

Delo v bolnišnici  

Bolnišnica je lepo urejena. Moj oddelek je bil kardiokirurgija. Začela sem vsakodnevno ob 8.00 z               

vizito. Prvi dan me je mentorica (prva in za sedaj še edina kardiokirurginja v Estoniji, imajo pa že dve                   

specializantki) predstavila vsem na oddelku. Ob enakem času je pričel z volonterskim delom na istem               

oddelku tudi njihov študent, ki mi je prva dva tedna redno prevajal pogovore (jutranja vizita ipd.). Na                 

 



 
 
 

začetku sem v večini opazovala razne operacije (menjave aortne zaklopke, rekonstrukcijo aortnega            

loka in ascendentne aorte itd.). Spraševali so me anatomijo in še kakšne splošne zadeve. Pred vsako                

operacijo smo preverili in komentirali samo slikovno diagnostiko (koronarografijo, rentgenske slike,           

CT) pacienta, ki je bil tisti dan na razporedu za operacijo. Komunikacija je bila sproščena. Zadnja dva                 

tedna pa sem bila edina študentka na oddelku. Takrat nisem vedela o čem se pogovarjajo. Občasno                

mi je mentorica prevedla le določene odseke pogovorov. Vsakodnevno sem bila prisotna pri             

operacijah, vendar le pri eni saj se je druga pričela navadno okoli 14. ure. Operaterji so bili: moja                  

mentorica, predstojnik oddelka in upokojen otroški kirurg (operacije za otroke so bile le ob torkih). Pri                

operacijah sta asistirala Sergej, medicinski brat, ki je posebej specializiran za asistiranje ali pa moja               

mentorica. S časom so tudi meni dovolili deloma asistirati. Pomeni kaj pridržati ali prerezati. Naučili               

so me tudi šivati z intrakutanimi šivi. Preizkusila sem se tudi v vozlih in endotrahealni intubaciji. Med                 

samo operacijo so se pogovarjali le v estonščini ali ruščini. V kolikor je bila prisotna moja mentorica                 

mi je razlage podajala v angleščini. V operacijski je bilo vedno prijetno vzdušje. Po sami operaciji pa je                  

vedno sledilo kosilo. Kadar je bila moja mentorica pri operaciji, me je tudi povabila poleg.  

 

Slika 2. Notranjost bolnišnice in kardiokirurgija. 

 

Mentorstvo 

Z mentorico sva se videvali med tednom vsakodnevno z izjemo srede (takrat je imela prosti dan).                

Spraševala me je anatomijo in diagnostiko ter občasno kakšne splošne stvari. Poskušala se je              

 



 
 
 

prilagoditi mojim interesom. Karkoli sem želela videti, mi je poskušala ugoditi. Načeloma vedno             

uspešno. Pokazala mi je intrakutane šive in vozle. Ter me spodbujala pri sami samostojni izvedbi.  

 

Socialni program 

Je bil organiziran. Vsak dan se je nekaj dogajalo, kar je bilo preveč zame (party, plavanje, savna,                 

pohodi, obisk muzejev, ogled mesta, praznovanja rojstnega dne za kar 5 oseb posebej, piknik itd.).               

Dogovarjanje je potekalo preko WhatsApp-a. V prvem tednu sem bila prisotna redno na             

medsebojnem druženju, nato pa sem čas in želje prilagodila sebi. V prvem tednu smo imeli tudi                

nacionalni food party. Na koncu izmenjave pa poslovilno večerjo (sami smo si plačali glavno jed, NEO                

pa posladek blue cheesecake- 3 evre na osebo). Večina študentov se je udeležila vikend izletov. Jaz                

nisem bila med njimi, saj sem se na podlagi poročil iz preteklih let odločila raziskovati po svoje oz. s                   

kolegico, ki je sicer iz Slovenije študira pa na Hrvaškem. Na srečo sem se pravilno odločila. Saj tisti, ki                   

so šli na te izlete se niso vrnili zadovoljni. Naj povem, da se je organizacijski odbor spremenil. Drugi so                   

plačali za izlete v Rigo (enodneven izlet) 45 evrov, v Talin (dvodneven) 75 evrov in v Helsinke                 

(dvodneven, brez vključenega prevoza od Tartuja do Talina) 70 evrov. S kolegico sva ravno tako šli v                 

Rigo (dvodnevni izlet), za pot sva dali približno 23 evrov v obe smeri (ecolines) in za prenočišče 15                  

evrov. Ogledali sva si Rigo (stari del mesta, vse pomembne znamenitosti, muzej umetnosti) in Jurmalo               

(lepa peščena plaža, muzej). Sama sem si zadnji teden še ogledala Talin. Šla sem na vodeni ogled                 

Talina (temelji na donacijah), ki se vsakodnevno prične ob 12.00 pred informacijsko turističnim             

centrom in v muzej okupacij. Nato pa s tramvajem še v Kadriorg, kjer sem si ogledala Kadriorg                 

palačo, predsedniško palačo (trenutno imajo predsednico), spomenik Russalko, park, hišo, kjer je            

prebival cesar Peter v času obiska itd. Z lahkoto si lahko organiziraš izlete sam. Kjerkoli sem bila, sem                  

prvo obiskala turistični informacijski center, nato pa raziskovala naprej. En vikend sem sicer s kolegico               

nameravala tudi na estonske otoke, vendar sva bili prepozni z rezervacijo hostela, zato sva to idejo                

opustili. Morda mi je edino žal, da se nisem udeležila izleta v Helsinke, saj so se našim pridružili še                   

študenti iz Finske na izmenjavi.  

 

 



 
 
 

 

Slika 3. Werner cafe s tradicijo (druženje). 

 

Prevoz 

Pot do Tartuja se je pričela v Ljubljani z GoOpti busom. Peljala sem se do Milana (približno 7 ur) in od                     

tam z easyJetom v Talin (približno 3 ure). Od Talina do Tartuja pa sem potovala z Lux Expressom (2 uri                    

in pol). 

Po državi se splača potovati z avtobusom Ecolines, Simple Lux in Lux Expressom. Za transport po                

Talinu je na voljo zelena karta (uporabljala sem jo za tramvaje, baje je tudi za avtobuse). Za Tartu pa                   

smo imeli karto za mestni bus. Obe karti se kupi na R-Kiosku. Če posamezno karto na koncu vrneš, pa                   

dobiš nazaj 2 evra.  

 

Splošna ocena izmenjave 

Moja splošna ocena izmenjave je dobra. Zmotilo me je predvsem, da sem dobila oddelek katerega si                

nisem sama izbrala (ni bil eden od mojih štirih izbir). Namreč v invitation letter je bilo napisano, da                  

sem sprejeta na radiologijo in drugi dan v Tartuju sem izvedla, da je moj oddelek kardiokirurgija. Pa                 

vendar nisem bila edina, ki ni dobila želenega oddelka. Imela pa sem dobro mentorico in dobila sem                 

nekaj novih poznanstev. Tako, da sem vesela, da sem se udeležila same izmenjave in pridobila eno                

izkušnjo več, saj je bila to priložnost, ki jo je bilo potrebno izkoristiti. 

 



 
 
 

 

Slika 4. Poslovilna večerja. 

  

Približna razdelitev stroškov 

Letalska karta Milano-Talin (povratna): 294,49 evrov. 

GoOpti Ljubljana-Milano (obojestransko): 92 evrov. 

Lux Express (povratna, s popustom youth up to 26 years): 10,40 evrov. 

Mestna karta (mesečna, Tartu): približno 17-18 evrov. 

Zelena karta (za 24 ur za transport v Talinu): 5 evrov. 

Ostali transport: Ecolines bus Tartu-Riga (povratna)= približno 23 evrov, vlak Riga-Jurmala           

(povratna)= približno 3 evre. 

Hosteli: v Rigi (ena noč, soba z 10-imi ležišči): 15 evrov, v Talinu (ena noč, enoposteljna soba): 25                  

evrov. 

Stroški hrane, pijače, osnovnih higienskih potrebščin (tuš gel, šampon, zobna pasta, wc papir itd.) in               

čistila: približno 320 evrov. 

Obiski muzejev s popustom (Tartu, Talin, Riga): 20-25 evrov. 

Voden ogled Talina (dve uri): 10 evrov. 

 


