
 
 

    

Finska, Helsinki – avgust 2016 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

 

Ime, priimek, letnik: 

Tadej Petreski, 4. letnik (tadej.petreski@gmail.com, +386 70 707 844)  

  

Čas izmenjave:  

Od 1. 8. do 31. 8. 2016 

 

Kraj izmenjave 

Helsinki so glavno mesto Finske. Ima nekoliko več kot 500.000 prebivalcev, vendar če se ocenjuje zgolj 

velikost mesta je precej podobno Ljubljani. Z avtobusi in tramvaji se da priti na željeno lokacijo v 

približno 30 min.  

 

Viza 

Za državo ni potrebna viza, saj je članica EU, tako da se da tja odpraviti tudi zgolj z osebno izkaznico, 

vendar priporočam potni list v kolikor želite tudi na izlet v Rusijo. 

 

Zdravje 

Pred odhodom sem moral poslati le cepilno knjižico ter opraviti MRSA test (v navodilih je pisalo tudi 

tuberkulinski test, vendar je kontaktna oseba rekla, da ni potreben). S seboj sem imel zgolj 

protibolečinske tablete. 

 

Varnost 

Država je zelo varna. Praktično vsi uporabljajo javni prevoz, ki sicer ni tako poceni, vendar s statusom 

študenta lahko pridobiš mesečno vozovnico za vsa prevozna sredstva za 32€. Zvečer hodiš okrog brez 

pomislekov, saj je vse dobro osvetljeno ter redkokdaj samotno. Sicer so vsi prijazni ter znajo dobro 

angleško, če potrebuješ kakšno pomoč. 

 

Denar 

V državi se uporablja evro. Sam sem imel s seboj nekaj gotovine, ko sem jo porabil pa sem denar 

dvigoval na bližnjih bankomatih. Vsa prodajna mesta pa imajo tudi možnost plačila s kartico. V kolikor 
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se rezervirajo kakšne karte preko spleta, je priporočljivo imeti kartico s katero lahko opraviš nakup 

preko spleta. 

 

Prevoz 

V Helsinke sem letel z letalom. Odpravil sem se iz Zagreba z letalsko družbo KLM ter 1x prestopil v 

Amsterdamu. Karto sem kupil preko njihove spletne strani, našel pa sem jo s pomočjo Google flights. 

Cena povratne karte je bila 182€, ko sem doplačal za prtljago pa 282€ (10kg kabina ter 23 kg prtljage). 

Ugotovil sem, da ni potrebno pričeti z delom takoj 1. dan, vendar lahko par dni zamudiš, če imaš kak 

ugodnejši let (prej ni smiselno hoditi, ker si moraš poiskati prenočišče, če že pa poiskusi kaj najti preko 

couchsurfinga). 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Kontaktna oseba me je kontaktirala preko maila in preko Facebook chata. Pogovor je potekal zelo hitro, 

ponavadi še znotraj istega dne, vendar je prišlo do rahle zmede, saj sem imel 2 kontaktni osebi. Da se 

je vse skupaj še rahlo zakompliciralo, sem dobil še tretjo, ki me je predstavila mentorju, saj drugih dveh 

ni bilo takrat na voljo. So mi pa vse pomagale pri vsakršnem vprašanju ter mi tudi ponudile prenočišče 

za 1 noč (pristal sem 1 dan prej, vendar stanovanje dobil šele 1.). 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Ena kontaktna oseba me je prišla zjutraj poiskati na letališče (pristal sem ob polnoči ter tam prespal), 

ter me odpeljala malo po mestu. Druga kontaktna oseba me je nato odpeljala do nastanitve in v bolnico. 

Nenehno smo imeli komunikacijo preko Whatsapp skupine, kjer smo dobili odgovore na vsa vprašanja. 

Kontaktne osebe sem videl nekoliko več na začetku ter na koncu meseca, saj so vmes še imeli počitnice 

in so odšli na potovanja.  

 

Nastanitev  

Živel sem v študentskem kompleksu Medioma na ulici Paraistentie 15. Precej majhno stanovanje sva si 

delila s študentom na izmenjavi s Španije. Stanovanje je bilo lepo pospravljeno in čisto. Peš sem imel do 

bolnice 25-30 min, vendar sem se ponavadi peljal z avtobusom, kar je vzelo nekje 15 min. V nos sta mi  

šli: majhnost stanovanja, saj smo se zvečer štirje komaj dobili v enem stanovanju, da smo lahko gledali 

serije, ter zgolj 1 pralni stroj za 2 stavbi, kjer je bilo treba pranje rezervirati 2 dni vnaprej ter zanj tudi 

plačati 2€.  

 



 
 

    

Prehrana 

Na dan sem dobil 1 topel obrok v bolnici, kjer sem si lahko nabasal kolikor sem si želel. Hrana je bila 

okusna, vendar uporabljajo nekoliko drugačne začimbe kakor mi, tako da hrana ni imela precej 

intenzivnega okusa. Sicer sem za zajtrk jedel muslije z jogurtom za večerjo pa ponavadi kakšne kitajske 

rezance, zamrznjene stvari ali kak sendvič. Hrana v restavracijah se giblje okoli 15€, sicer pa so stvari v 

trgovinah približno enkrat do dvakrat dražje kakor v Sloveniji. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Odobrili so mi delo na pediatriji, kjer je delo obsegalo bolj kot ne pogovor, ki je bil v finščini, tako da 
nisem nič razumel razen kar je doktor prevedel, ter osnovni pregled, ki sem ga vedno opravil (vsaj 
avskultacijo). Od praktičnih veščin pa sem zgolj 1x nastavil vensko kanilo. Sledi opis raznih primerov, ki 
sem ga napisal za poročilo za štipendijo: 

Tako sem prve dni obiskoval oddelek za infekcijska obolenja pediatrične bolnišnice, kjer sem se spoznal 
z načinom dela na Finskem. Pacienti so obsegali otroke stare nekaj dni do 17 let s širokim naborom 
težav. Najpogostejše so bile težave z dihanjem, ki so potrebovale intervencijo na začetku, kasneje pa 
zgolj opazovanje na oddelku oz. doma. Videl sem tudi nekaj redkejših okužb kot je okužba z Leishmanio 
spp., ki jo je specialistka zdravila z injekcijami natrijevega stiboglukonata podkožno pod lezijo, okužbo 
Borrelie, ki se je kazala s paralizo obraznega živca ter razne okužbe pri imunsko prizadetih otrocih zaradi 
raznih malignih obolenj. Moji popoldnevi so se ponavadi zaključili na oddelku za urgentne primere. Tam 
se delo deli na pediatrično sekcijo ter kirurško sekcijo. Pediatri v glavnem obravnavajo primere 
povezane z okužbami, ki se kažejo z vročino, kašljem, povišanimi laboratorijskimi vrednostmi, težavami 
z dihanjem ipd., kirurgi pa obravnavajo predvsem poškodbe oz. obolenja, ki bi lahko potencialno vodili 
v kirurško intervencijo, na primer zlomi kosti, vnetje slepiča, vdih kovinske igle, … Sam sem večino časa 
preživel s pediatri, saj je bila to tudi moja izbira oddelka, kljub temu pa sem videl nekaj zanimivih 
kirurških primerov kot je nesreča 13 letnega dečka z motorom ali zastoj ribje kosti v mandljih. Tukaj 
sem bil deležen opazovati kako se Finska urgentna ekipa pripravlja na sprejem takšnega bolnika v 
bolnišnico ter kako hitro izključijo vse morebitno ogrožajoče poškodbe. Zgolj v nekaj minutah so pri 
fantu preverili možnost notranjih krvavitev, zlome lobanje, prsnega koša, medenice ter ga pripravili na 
morebitno operacijo.  

Po dveh tednih takšnega dela sem začel obiskovati tudi druge oddelke kot je oddelek za porodništvo in 
ginekologijo kjer sem se pod nadzorom tamkajšnjega mentorja naučil ter izvedel pregled novorojenčka 
pred odpustom domov. Predstavljene so mi bile tudi razne najdbe, ki jih pri novorojenčkih lahko 
odkrijemo ter kako ukrepati v teh primerih. Po tem sem nadaljeval delo na večjem oddelku, kamor 
prihajajo predvsem akutni pacienti zaradi diabetesa, dihalnih težav, drisk ter blažjih okužb. V zadnjem 
tednu pa sem se odpravil tudi v ambulanto za otroško kardiologijo, kjer sem opazoval izvajanje 
ultrazvočnih pregledov, obremenitvenih EKGjev ter elektrofiziološko študijo, kjer so s vstavljenim 
katetrom ter računalnikom ugotovili področje v srcu, ki je povzročalo povišan utrip ter ga s katetrom 
tudi zamrznili ter tako odpravili 
 

Mentorstvo 

Moj mentor je bil prvi teden na dopustu, tako da sem ga spoznal komaj na polovici moje izmenjave. Bil 

je mentor zgolj po nazivu, saj sem moj čas preživel z raznimi drugimi zdravniki. Pozitivna stvar je bila, 



 
 

    

da sem si lahko bolj kot ne sam izbiral na kateri oddelek sem si želel iti, saj so se doktorji v glavnem 

strinjali, da jih opazujem. Problem je nastal tudi na koncu, ko sem potreboval podpis certifikata, ker je 

moj »mentor« odšel v Barcelono na nek kongres, tako da me je ocenil en naključni zdravnik. 

 

Socialni program 

Organiziran smo imeli le Food and drinks party, kjer je vsak predstavil, kar je prinesel s seboj iz svoje 

države ter All country weekend, kjer smo se zbrali vsi študentje iz vseh 5 univerznih mest ter preživeli 

vikend »v gozdu«. Sicer smo si program organizirali študentje sami. V Helsinkih nas je bilo 7, tako da ni 

bilo tako težko, saj smo si lahko ogledali kar smo si sami želeli. Prvi vikend smo si ogledali Helsinke ter 

nacionalni park Nuuksio, naslednji vikend odšli v Estonijo v Talin ter na otoke v bližini Helsinkov, 3. 

vikend smo imeli All country weekend v Tamperah ter zadnji vikend odšli v Saint Petersburg v Rusijo. 

Med tednom smo bolj kot ne ostajali doma ter skupaj gledali kakšne serije. Vedno je ostal čas, da si 

lahko počel kaj sam, če si si res želel. 

 

Splošna ocena izmenjave 

 Izmenjava je bila zelo zanimiva, saj mi je dala vpogled v sistem in življenje neke druge države. Najbolj 

pomembno kar je potrebno imeti v mislih je, da je Finska precej draga država (predvsem alkoholne 

pijače, vendar tudi vse ostalo) ter da finščine ne razumeš popolnoma nič, vendar je znanje angleščine 

na precej visokem nivoju.  

 

Potrebnik 

S seboj nisem vzel potnega lista, tako da so mi ga morali poslati od doma, da sem lahko odšel v Rusijo 

(z družbo Saint Peters Line, saj si lahko v Saint Petersburgu Viza-free za 72 ur).  

 

Približna razdelitev stroškov 

Letalska karta 280€ 

Stroški prehrane in ostalih nujnih stvari v trgovini 150€ 

Zabava, bari, restavracije 100€ 

Socialni program 50€ 

Ostali izleti 100€ 

Saint Petersburg za 3 dni, prevoz, hrana, bivanje, vstopnine 185€ 

 



 
 

    

Slika 1: All country weekend v Tamperah. Slika vseh študentov na izmenjavi na Finskem ter 

organizatorjev dogodka. 

 

 



 
 

    

Slika 2: Obisk narodnega parka Nuuksio v bližini Helsinkov. Na sliki študentje na izmenjavi v Helsinkih. 

Od leve proti desni: Japonska, Portugalska, Španija, Slovenija, Avstrija in Italija (manjka Tajvan). 



 
 

    

 

Slika 3: Food and drink party. Na sliki vidne dobrote, ki smo jih prinesli s seboj oz. pripravili v Helsinkih. 

Jaz sem s seboj prinesel 1 liter domačih borovničk ter potico. 



 
 

    

 

 

Slika 4: Obisk Saint Petersburga v Rusiji. Na sliki viden Herritage museum, v katerega je vstop s 

študentsko izkaznico brezplačen. Po 4 in pol ogledovanja si nisem uspel ogledati vsega. 

 


