
 
 
 
 

 

Litva, Kaunas - julij 2017 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

Ime in priimek: 

Filip Kuntu 

Čas izmenjave:  

od 1. 7. do 31. 7. 2017 

 

Kraj izmenjave 

Izmenjavo sem opravljal v mestu Kaunas, ki je drugo največje mesto v Litvi in je znano predvsem kot 

študentsko in univerzitetno mesto. V mestu se nahaja tudi največja bolnišnica in univerzitetni klinični 

center v državi, kjer sem tudi opravljal prakso. Sam center mesta, kjer je večina restavracij, barov in 

dogajanja, je ravno prav velik, da se lahko po njem gibaš peš, v bližnjem parku in gradu pa je v poletnih 

mesecih organiziranih tudi veliko dogodkov na prostem. Edino kar se je v mesecu juliju poznalo, je to, 

da je čas dopustov in konec šolskega leta, saj je bilo v mestu predvsem čez teden nekoliko manj ljudi. 

 

 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Komunikacija pred izmenjavo je potekala preko e-maila, vse potrebno sem se dogovoril s svojo 

kontaktno osebo brez problema. Komunikacija je potekala hitro in učinkovito prav tako sem dobil 

ustrezne odgovore na vsa dodatna vprašanja. 

Slika 1: Prireditev pod gradom Slika 2: Sotočje rek v parku 



 
 
 
 

 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Do nastanitve sem prišel sam, saj se potoval z lastnim prevozom. Tam pa me je pričakala moja 

kontaktna oseba in poskrbela za vse potrebno za vselitev. Moja kontaktna oseba je bila super, pred tem 

mi je ponudila tudi, da me pride iskat ko prispem, vendar to ni bilo potrebno pa tudi v času celotne 

izmenjave sva bila v kontaktu, če sem karkoli potreboval. Prav tako so bile vse ostale kontaktne osebe 

vedno na voljo in prav vsi smo bili z njimi zadovoljni. 

 

Nastanitev in prehrana 

Vsi študenti na izmenjavi smo bivali v študentskem domu za tuje študente medicine, ki je bil visok tipičen 

socialistični blok, vendar pa so bile v nasprotju z zunanjim izgledom, sobe urejene, čiste in predvsem 

zelo prostorne. Glede prehrane; imeli smo organiziran 1 obrok dnevno v bolnišnični menzi, sam glede 

hrane nisem pretirano izbirčen, vendar v kolikor obrok ne bi bil brezplačen, me tam ne bi videli :) 

Posebno omembo pa si tukaj zasluži tudi litvanska roza juha … 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Delo v bolnišnici sem opravljal na oddelku za travmatologijo in ortopedijo, kjer sem večinoma opazoval 

operacije, delo s samimi pacienti zaradi jezikovne bariere večinoma ni bilo mogoče. Urgentna klinika, 

kjer se oddelek nahaja je popolnoma nova in moderno opremljena,  delo na oddelku pa je bilo 

sproščeno, v kolikor te je kaj zanimalo so vsi z veseljem pojasnili, prav tako pa so z veseljem delili 

nasvete, kaj se splača v okolici videti iz turističnega vidika. V prvem tednu so lokalni študentje za nas 

organizirali tudi delavnice kirurškega šivanja. 

 

 

Slika 3: Urgentno-travmatološka klinika Kaunas 

 



 
 
 
 

 

Mentorstvo 

Mentorjev sem imel pravzaprav več, saj je bil čas dopustov in so zdravniki prihajali ter odhajali kot po 

tekočem traku, tako da sem skoraj vsak teden spremljal drugega. Pravzaprav pa je to bila bolj prednost, 

kot slabost, saj sem tako lahko prisostvoval na več različnih področjih dela, vsi zdravniki s katerimi sem 

imel opravka pa so si vzeli čas in se ti posvetili, če si pokazal interes. 

 

Socialni program 

Socialni program je bil po mojem mnenju nadpovprečno organiziran, skoraj vsak dan so kontaktne 

osebe pripravile nekaj za nas. Udeležili smo se vikend izletov v prestolnico Vilnius, na litvansko obalo 

kjer je bilo proti pričakovanju zelo vroče, popotovanja po vseh treh prestolnicah baltskih državah, 

organiziranega ogleda mesta Kaunas in Vilnius z orientacijskimi igrami, organizirani sta bili welcome in 

good bye party ter večer mednarodne hrane, in seveda vsakodnevne večerne aktivnosti kot obisk barov, 

klubov, drsanje, kino. 

 

 

 

Slika 5: Tallinn 

 

Prevoz 

»Opis, kako si prišel do države, kako se najbolj splača potovati po državi, po mestu ipd.« - odgovor na 

vsa vprašanja v tej rubriki je z moje strani – z avtom, po cesti. Razen po samem mestu mogoče, tam se 

veliko bolj splača uporabljati javni prevoz (avtobusi, minibusi, pa oni avtobusi ko grejo na elektriko), 

mesečna karta za vsa javni prevoz stane cca. 6€ 

 

Približna razdelitev stroškov 

Prijava na izmenjavo 200€, potni stroški cca. 200€ (bencin), organizirane aktivnosti cca. 200€ (trije 

vikend izleti), stroški hrane in pijače odvisno od posameznika, njegovega apetita in ostalih potreb, so 

pa cene v povprečju kot pri nas. 

Slika 4: Vilnius 



 
 
 
 

 

Splošna ocena izmenjave 

Same pohvale, odlična organizacija, super ljudje, skratka top kombinacija, sicer pa ne glede na vse te 

opise in poročila, na koncu je vedno tako kot si sam narediš in izkoristiš čas :) 

 

 

Slika 6: Ekipa izmenjave 


