
 

                                      

 

LATVIJA, RIGA – julij 2017 

POROČILO ENOMESEČNE  IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

 

 

Ime in priimek 

Valentina Šoštarić, valentina.sostaric@gmail.com 

 

Čas izmenjave 

Od 1.7. do 31.7.2017 

 

Kraj izmenjave 

Riga je glavno mesto Latvije, je največje baltiško mesto in geografsko središče Baltika. Staro mestno 

jedro izstopa izmed vseh zanimivosti in to dokazuje tudi to, da je na Unescovem seznamu svetovne 

dediščine. V starem mestnem jedru se lahko sprehodiš v labirintu malih tlakovanih uličic, ki so polne 

lepih srednjeveških zgradb. Zelo lep je tudi širši del mesta s slikovitimi stavbami v Art Nouveau  

jugendstilu. Riga je zelo lepo urejeno mesto z veliko parki, muzeji, restavracijami, nakupovalnimi centri. 

Le dobrih dvajset kilometrov stran od latvijske prestolnice Riga je območje več kot trideset kilometrov 

dolge peščene obale ob kateri je nanizanih vrsta manjših krajev. Znani so pod skupnim imenom 

Jurmala. Znamenitost  Jurmale so tudi številne vile, zgrajene iz lesa v slogu art nouveau. Riga ima zelo 

dobre prometne povezave do vseh večjih okolnih mest. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Kontaktna oseba me je kontaktirala 1,5 mesec pred izmenjavo. Bila je vedno pripravljena pomagati, 

ažurna in zelo prijazna. Kontaktirala me je tudi LEO-vodja projekta, od nje sem prejela obsežen pdf z 

navodili. Komunikacije je bila odlična. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Kontaktna oseba me je pričakala na letališču. Ob prihodu mi je prinesla čokolado in karto za javni 

prevoz. Prvi delovni dan me je pospremila do bolnišnice in predstavila mentorici. Tekom meseca sva 

se dvakrat dobili. Kontaktna oseba je res bila super in zelo prijazna. 
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Nastanitev in prehrana 

Vsi študenti smo bivali v istem nadstropju v študentskem domu. Sobo sem si delila s še eno punco, 

kopalnico pa smo si delili štirje. Soba je bila skromna in relativno čista. Celotno nadstropje ima eno 

veliko kuhinjo. V študentskem domu je pralni in sušilni stoj in tudi skromen fitnes. Zraven študentskega 

doma, čez cesto je velika trgovina ki je odprta vsak dan do 23 h. Dobili smo pocket money (60eur) ki 

smo ga lahko porabili v tej trgovini. V bolnišnici je restavracija s sveže pripravljeno hrano, kjer lahko 

kupiš kosilo za 3 eur. 

Delo v bolnišnici 

Prakso sem opravljala na oddelku za neonatologijo v pediatrični bolnišnici. Prvi dan sem imela nekaj 

težav v bolnišnici. Moje mentorice ni bilo  ker je bila na dopustu in večina ni kazala zanimanja da bi se 

ukvarjala z mano. Po vrnitvi mentorice iz dopusta sem po srečanju z njo ugotovila da ne govori 

angleško. Tako da sem večino časa preživela z  drugo zdravnico in s specializanti. Zjutraj smo začenjali 

ob 8.00 z jutranjim sestankom, sledile so vizite, po vizitah pa različno od dneva do dneva. Ogledala sem 

si lahko vse preiskave in posege, interpretirala laboratorijske preiskave itd. Prisostvovala sem lahko 

povsod, obiskala sem lahko tudi druge oddelke. Večina osebja je bila prijazna, največja ovira je bilo 

sporazumevanje, saj starejši zdravniki govorijo  zelo slabo angleško.  

Mentorstvo 

Moje mentorice prvi teden ni bilo ker je bila na dopustu in večina ni kazala zanimanja da bi se ukvarjala 

z mano. Po vrnitvi mentorice iz dopusta sem po srečanju z njo ugotovila da sploh  ne govori angleško. 

Bila sem presenečena da odgovorna oseba za tuje študente in tudi predstojnica oddelka ne govori 

angleško.  

Socialni program 

Vsak teden so nam predlagali različne aktivnosti, udeležba na katerih je bila prostovoljna.  Prvi teden 

je bil namenjen ogledom in spoznavanju mesta ter kulture in tradicionalne kuhinje. Prvi vikend smo 

imeli organiziran hiking trip. Pri tem smo se sprehodili  mimo mnogo jezer. Pot smo nadaljevali skozi 

gozd kjer smo naredili tudi daljši postanek kjer smo si sami pripravili jedi ki smo jih spekli v žerjavici. 

Nato smo pot nadaljevali do morske obale. Imeli smo tudi organizirani izlet v Cesis. Cesis je eno  od 

najlepših mest v Latviji. Organizirali so tudi neke manjše izlete po Latviji, filmski večer, in tudi first aid 

training. First aid training smo imeli na medicinski fakultete v simulacijske centru kar je bilo res odlično. 

Samostojno smo si  organizirali izlet v  Talin. Od koder smo pot nadaljevali z ladjo v Helsinki. Tudi smo 

obiskali Vilnu, glavno mesto Litve. 

Prevoz  

Odpravila sem se iz Zagreba z letalsko družbo Turkish airlines ter 1x prestopila v Istanbulu. Cena 

povratne karte je bila okrog 250 eur. Glede javnega prevoza v Rigi je najbolj ugodno kupiti mesečno 

vozovnico za avtobus, trolejbus in tramvaj, ki pa stane 50 eur. Riga ima zelo dobre prometne povezave 

do vseh večjih okolnih mest. Avtobusi so točni,novi, čisti, vsak sedež ima svojo televizijo, wifi, v 

avtobuse je stranišče in tudi zastonj  kava ali čaj. 



 

 

Splošna ocena izmenjave 

Če povzamem izmenjava je bila prijetna izkušnja, ki jo priporočam vsem. Minus bi dodelila izvedbi dela 

v bolnišnici in mentorici.  

Približna razdelitev stroškov 

Povratna letalska karta (Zagreb-Istanbul-Riga) -250 eur 

Mesečna vozovnica za avtobus, trolejbus in tramvaj -50 eur 

Hrana, pijača, darila -250 eur 

Izleti, socialni program -250 eur 

 

1.Riga,Latvija 

 

2. Pediatrična bolnišnica 

 



 

 

 

 

3. Baltsko morje (Gauja beach) 

 

 

4. Helsinki, Finska 



 

 

 


