
 
 

    

Poljska, Krakov – avgust 2016  

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime in priimek: 

Ingrid Palinkaš, 6. letnik ( ingridpalinkas@gmail.com) 

 

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 31. 8. 2016 

 

Kraj izmenjave 

Krakov, danes drugo največje mesto, je eno najstarejših mest Poljske, ki je bilo do konca 16. stoletja 

tudi glavno mesto. Leži na jugu države ob reki Visli. Zares čudovito mesto s številnimi cerkvami in 

drugimi znamenitostmi, polno turistov in študentov iz vseh koncev sveta. 

 

Viza 

Viza za Poljsko ni potrebna za prebivalce Evropske unije. 

 

Zdravje 

Pred odhodom je bilo potrebno poslati imunizacijski in cepilni status, izmerjen nivo protiteles proti 

Hepatitisu B in tuberkulinski test. S seboj pa je bilo potrebno prinesti rezultate mikrobiološkega 

testiranja – preiskava blata na  patogene črevesne bakterije in MRSA. Omenila bi še, da je potrebno 

organizatorjem na Poljskem plačati 110 PLN (25 €) za zdravstveno zavarovanje, ki je obvezno in krije 

nezgodno zavarovanje za delo v bolnišnici in mesečno bivanje v mestu. 

 

Varnost 

Ko sem prispela v mesto, se je  odvijal Svetovni dan mladih, zato je bila varnost toliko bolj okrepljena. 

Na vsakem koraku je bilo mogoče srečati policijo ali vojsko. Sicer sem se osebno počutila izjemno 

varno (mogoče celo bolj kot v Sloveniji). Uporaba javnih prevozov je prav tako varna in izjemno 

učinkovita tako podnevi kot ponoči. Ni se vam potrebno bati ničesar in nikogar, Poljaki so zelo prijazni 

in vam z veseljem priskočijo na pomoč, če jo potrebujete. Vseeno pa uporabljajte zdrav razum pri 

raziskovanju mesta (še posebej ponoči). 

 



 
 

    

Denar 

Valuta, ki se uporablja na Poljskem je Poljski Zlot (PLN). 1 € je ~4,25 PLN. Menjava se najbolj splača 

pred odhodom na Poljsko, če pa vseeno potrebujete menjavo, pa priporočam menjalnico Galeria 

Krakowska – veliko nakupovalno središče pri glavni železniški  postaji. Priporočam, da imate s seboj 

tudi kreditno kartico, saj se lahko zgodi, da si boste želeli kaj ogledati in bo potrebna predhodna 

rezervacija preko spleta. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Kontaktni osebi sem najprej pisala sama, odgovore na vprašanja pa sem dobila v roku enega dne. 

Ustanovljena je bila tudi Facebook skupina za udeležence izmenjave naše skupine, kjer so nas 

informirali praktično o vsem, tako da pred odhodom nisem več potrebovala  kontaktne osebe.  

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Pred prihodom so naredili razpredelnico kamor smo vpisali čas in način prihoda. Na podlagi tega so se  

nam prilagodili v skladu s svojimi zmožnostmi pri iskanju osebe ki nas je prišla pobrati. V Krakov sem 

prispela z letalom, od letališča pa sem se  z vlakom (ki je praktično povezan z letališčem) odpeljala v 

center mesta kjer me je pričakal njihov organizator s katerim sva si na hitro ogledala mesto in se 

odpravila proti študentskemu domu. Prav tako je vsak dobil enega študenta, ki nas je prvi dan 

pospremil do bolnice in nas predstavil mentorju. 

 

Nastanitev  

Zaradi Svetovnega dneva mladih smo bili prve 4 dni zaradi zasedenih kapacitet nastanjeni v starejšem 

študentskem domu v bližini centra mesta. Dom v katerem smo preživeli skoraj cel mesec pa je bil na 

novo renoviran medicinski študentski dom, ki je bil izjemno kvalitetno opremljen. Vsi hodniki so bili 

pod video nadzorom. Sobe so bile dvoposteljne, skupaj s cimrom si si delil kopalnico in stranišče, 

medtem ko smo si kuhinjo in skupni prostor delili z vsemi v nadstropju (v katerem smo bili samo 

študenti IFMS izmenjave, vsega skupaj nas je bilo okoli 30). V domu so sicer bili še študenti medicine iz 

Ukrajine in Rusije. V kuhinji so bili hladilniki in večje omare, ki so pripadale posamičnim sobam (vse pa 

je bilo pod ključem). V kletnem prostoru je skupna pralnica, za uporabo katere ni bilo potrebno nič 

doplačati. Študentski dom je bil od bolnice oddaljen dobrih 10 km. Od doma do tramvaja ali avtobusa 

je bilo okoli 15 minut hoje, nato okoli 25 minut vožnje do centra mesta in od postaje do bolnice še 

okoli 10 minut hoje (seveda odvisno od bolnišnice kjer si imel prakso). 

 



 
 

    

Prehrana 

Že prvi dan smo dobili bone za en topel obrok za vsak delovni dan. Jedli smo v restavraciji Gospoda 

Koko, ki se je nahajala v bližini glavnega trga. Od bolnice do restavracije sem imela nekje 10 minut 

hoje. Hrana je bila okusna in obrok je bil dovolj velik za vsa lačna usta  . Pripadala nam je juha ali 

kompot, glavna jed in solata. Imeli smo dva menija, en v angleščini (ta je ostajal nespremenjen), drugi 

pa v poljščini ki se je dnevno menjal, tako da je bilo včasih potrebno malo prevajati, če si želel 

eksperimentirati s poljsko kulinariko . 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Bolnišnično delo sem opravljala na oddelku za gastroenterologijo. Bila sem skupaj s portugalskim 

kolegom. Na najino srečo je v tem času na  oddelku krožil  poljski študent (del vaj imajo namreč v 

poletnem času), ki nama je praktično vse prevajal v angleščino. Tudi zdravniki so med sabo zelo dobro 

povezani tako da je vzdušje, ki vlada na oddelku, odlično za delo. Zjutraj smo začenjali  ob 8.00 z 

jutranjim sestankom, sledile so vizite, po vizitah pa različno od dneva do dneva. Prisostvovala sva 

lahko povsod in že na začetku so nama rekli, da sva popolnoma samostojna. Zaupali so nama kode, 

tako da sva lahko vstopala vsepovsod brez da bi morala koga kaj vprašati. Povečini so vsi zdravniki 

govorili zelo dobro angleško tako da s tem ni bilo težav. Včasih se je našel tudi kak pacient, ki mu ni 

bilo problema govoriti v angleščini, tako da sva ga lahko tudi čisto sama povprašala o njegovih 

težavah in seveda pregledala. Ogledala sva si lahko različne endoskopske preiskave in posege, 

spremljala paciente na konzultacije, samostojno izvajala ultrazvok, z mentorico interpretirala 

laboratorijske preiskave, itd. Skratka dela ni nikoli manjkalo in vedno so te za kaj uporabili . 

 

Mentorstvo 

Na začetku sva oba dobila mentorico, ki naju je po dveh tednih zapustila, ker je odšla na dopust. 

Prevzela naju je druga zdravnica s katero pa sva že prej veliko sodelovala. Prva je dajala poudarek na 

podrobno znanje fizikalnega pregleda, pri drugi pa sva včasih dobila tudi kako domačo nalogo ali 

literaturo, ki jo je bilo potrebno naštudirati. Na oddelku nisva nikoli imela nobenega problema, ker sva 

se vedno priključila tistemu zdravniku kjer sva se lahko kaj naučila.  

 

Socialni program 

Tedensko so nam predlagali različne aktivnosti, udeležba na katerih je bila prostovoljna. V okviru NICE 

(National Incomings Care and Excursions) projekta sta bila organizirana dva vikend izleta, in sicer 

eden v obmorsko mesto Gdansk, ki se nahaja na severu Poljske in drugi v Wrocław, čudovito mestece 



 
 

    

na zahodu Poljske. Za tiste, ki se niso udeležili NICE projekta pa je bilo organizirano kaj drugega,  tako 

da nam nikoli ni bilo dolgčas. Ogledati si je bilo mogoče tudi rudnik soli in Zakopane (mesto na jugu 

Poljske s čudovitim hribovjem), kakor tudi Auschwitz in Shindlerjevo tovarno in še in še od muzejev, 

cerkev in vodenih ogledov različnih mestnih predelov . Čez teden sta bili organizirani tudi dve 

delavnici - na eni smo vadili osnove kirurškega šivanja, na drugi pa interpretacijo in uporabo EKG-ja. 

Manjkal ni niti kulturni večer, zato ne pozabite prinesti s sabo slovenske jedače in pijače ;). Za 

najboljšo izkušnjo, svetujem da del iniciative pri organiziranju prostočasnih dejavnosti prevzamete 

tudi sami s skupino. 

 

Potrebščine 

Vse kar potrebujete je odprtost za nove življenjske izkušnje . 

 

Približna razdelitev stroškov 

Povratna letalska karta (Slovenija – Krakov z vmesnim presedanjem v Nemčiji) je znašala okoli 220 €, 

izlet v Gdansk je stal okoli 65 € z dodatnimi 40 € za prevoz, izlet v Wrocław je stal okoli 72 € z 

dodatnimi 20 € za prevoz. Glede prevozov vam toplo priporočam, da se v naprej dogovorite in 

skupinsko rezervirate avtobus (»Polskibus« je med drugim odlična izbira), ker je veliko ceneje kot vlak. 

ISIC kartico si lahko naredite že v Sloveniji kjer znaša izdelava 12,20 €. Kartico je zelo smiselno imeti 

saj imaš pri vseh ogledih popust. Mesečna vozovnica za javni prevoz (z ISIC kartico) znaša okoli 13 €. 

Od organizatorjev smo že prvi dan dobili poljske sim kartice, ki pa jih je bilo potrebno za aktivacijo 

registrirati in napolniti, kar je znašalo okoli 5 € (v paketu je bilo všteto: brezplačni sms-i in mms-i, 

brezplačna uporaba FB ter 3 GB interneta). Seveda vse ostale aktivnosti, ki se jih želite udeležiti tudi 

nekaj stanejo, vendar so cene razumne, tako da svetujem da se udeležite skupinskih izletov/ogledov 

saj so le-ti ceneje (ne pozabite svoje ISIC kartice). Na splošno je življenje na Poljskem nekoliko ceneje 

kot v Sloveniji. Cene v  trgovinah so nekoliko nižje. Kar zadeve prehrane, kosilo v  restavraciji znaša 

okoli 6 €. Kot že omenjeno, je bilo na začetku izmenjave potrebno doplačati 25 €  za nezgodno 

zavarovanje. 

 

Splošna ocena izmenjave 

Če povzamem izmenjava na Poljskem je bila prijetna izkušnja, ki jo toplo priporočam vsem .  

 

 

 



 
 

    

 

Slika 1. Skupni prostor v medicinskem študentskem domu. Na sliki sta vidni kuhinja in jedilnica. 

 



 
 

    

 

Slika 2. Naše sobe v medicinskem študentskem domu. 

 



 
 

    

 

 

Slika 3. Na sliki je viden čudovit glavni trg mesta Krakov, skozi katerega sem se sprehodila vsak dan po 

koncu dela v bolnici, do restavracije kjer smo jedli. 

 

 

Slika 4. Pierogi, ena od poljskih specialitet, ki jo vsekakor morate poskusiti. 

 



 
 

    

 

 

 

Slika 5. Na eni od organiziranih delavnic smo lahko vadili osnove kirurškega šivanja. 

 



 
 

    

 

Slika 6. Na NICE projektu je bilo poskrbljeno za program. Tako v Gdansku kot v Wrocławu je bila 

vključena vožnja z ladjico. Na sliki je ladja, ki nas je v Gdansku popeljala po reki Visli vse do zaliva v 

Baltsko morje. 



 
 

    

 

 

 

 

 

Slika 7. Še za konec pozdrav (dela) naše skupine . 


