
 
 
 
 

 

Poljska, Poznan – julij 2017  

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

Ime in priimek: 

Amadeja Založnik (amadejazaloznik@yahoo.com) 

Čas izmenjave:  

od 2. 7. do 31. 7. 2017 

 

Kraj izmenjave 

Poznan, peto največje mesto, se nahaja na zahodu Poljske ob reki Warti. Mesto je znano po številnih 

katedralah, prelepem starem delu in raznoliki športni infrastrukturi. Poznan šteje okoli 550 000 

prebivalcev, med katerimi je zaradi kvalitetne ponudbe univerze veliko študentov. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Kontaktna oseba mi je pisala približno mesec in pol pred pričetkom izmenjave. Odgovorila je na vsa 

moja vprašanja in mi povedala bistvene stvari, ki sem jih morala urediti (npr.: spletna prijava za 

mesečno vozovnico za koriščenje javnega prometa). Na Facebooku je bila ustanovljena skupina za vse 

udeležence izmenjave, kjer smo lahko našli vse pomembne informacije in zastavili morebitna 

vprašanja. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

V razpredelnico na Facebooku smo udeleženci napisali datum, čas in kraj prihoda v Poznanj. Sama 

sem prispela z avtobusom na glavno avtobusno postajo, kjer me je že čakala moja kontaktna oseba. 

Skupaj sva se s tramvajem odpeljali proti študentskemu domu, sočasno pa sva si na kratko ogledali 

pomembne stavbe na poti. Vsak od študentov na izmenjavi je tudi  dobil na svoj prvi dan spremstvo 

do bolnice in kratko predstavitev oddelka. 

 

Nastanitev in prehrana 

Vsi smo bili nastanjeni v študentskem domu, kjer smo živeli v dveh nadstropjih. Sobe so bile 

dvoposteljne z dobro opremo, saj je vsaka soba imela svoj hladilnik in kopalnico. V vsakem nadstropju 

so bili skupni prostori: velika kuhinja, jedilnica in balkon; imeli pa smo tudi možnost izposoje televizije. 

Na voljo smo imeli več pralnih in sušilnih strojev, katere smo lahko brezplačno uporabljali. Dom je bil 

dobro varovan, saj je bil vseskozi nekdo v recepciji. V bližini doma sta bili dve večji dobro založeni 

trgovini, pet do deset minut hoje stran pa so bile številne avtobusne ali tramvajske postaje. Od bolnic 



 
 
 
 

 

smo bili različno oddaljeni, saj je v Poznanu več bolnišnic, sama sem do svoje potrebovala dvajset 

minut hoje. 

Med tednom smo imeli na voljo topel obrok v restavraciji Omega, ki je od študentskega doma 

oddaljena približno dvajset minut hoje. Hrana je bila obilna in dokaj kalorična. Naš obrok je bil enak 

za vse člane izmenjave, vedno je bil sestavljen iz piščančjega mesa, priloge in solate.  

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

V bolnišnici sem edina opravljala prakso na pediatričnem oddelku: Onkologija in hematologija. Moje 

delo je potekalo ob dopoldnevih od ponedeljka do petka. Prvi teden sem bila nameščena v ambulanto, 

kamor so prihajali že zdravljeni bolniki na kontrole. Delo tam je potekalo tako, da sem spremljala 

potek obiska, skupaj z mentorico opravila klinični pregled, nato pa mi je po koncu obiska v angleščini 

na kratko predstavila primer. Svoj drugi teden sem preživela na oddelku, kjer so nameščeni otroci od 5 

do 18 let starosti. Na tem oddelku sem skupaj z mentorico in dvema drugima poljskima študentoma 

bila na viziti, nato pa sem sama pregledala par pacientov. Tretji teden sem imela več mentorjev na 

oddelku otrok, starih do 5 let. Tudi tukaj sem opravila nekaj kliničnih pregledov, ogledala pa sem si 

tudi par kratkih posegov v operacijski dvorani (npr.: biopsija in aspiracija kostnega mozga). Svoj zadnji 

teden sem preživela na oddelku transplantacije kostnega mozga, kjer mi je zaradi pomanjkanja časa 

in strogih pravil glede izolacije pacientov primere in njihovo klinično znanje predstavila takratna 

mentorica. 

Svoj dan v bolnišnici sem po navadi začela okoli osme ali devete ure, gotova pa sem večinoma bila do 

trinajste ure. Zaradi pomanjkanja časa mentorjev sem včasih dobila v branje kakšno strokovno 

gradivo, vendar pa vseeno mislim, da sem od izmenjave odnesla veliko, saj sem videla ogromno 

različnih primerov.  

 

Mentorstvo 

 Moj prvotni mentor je bil vseskozi na dopustu, zato je njegovo mesto prevzela njegova namestnica. 

Največ sva bili v stiku, ko sem bila na njenem oddelku, načeloma pa sem vsak teden dobila druge 

mentorje, ki so mi predstavili svoje delo. Vsi so bili z menoj zelo prijazni in so se trudili, da bi od svoje 

izmenjave kar največ odnesla. Še najbolj sem se dolgočasila na oddelku svoje uradne mentorice, saj se 

mi zaradi pomanjkanja časa ni mogla posvetiti. Večinoma so vsi zdravniki dobro govorili angleško, 

zato s komunikacijo ni bilo težav. 

 

 



 
 
 
 

 

Socialni program 

Vsak dan smo imeli organiziran družabni program, saj so se poljski študentje res potrudili za nas. 

Večinoma so bile aktivnosti brezplačne, smo pa šli tudi v nekaj muzejev, na pokušine tradicionalne 

hrane, v escape room itd. Dolgčas nam res nikoli ni bilo in hitro smo se povezali med seboj, tako da 

smo si tudi sami organizirali nekaj aktivnosti in izletov. Za vikende smo imeli v okviru projekta NICE 

(National Incomings Care & Excursions) organizirane tri vodene izlete v večja mesta (Wroclaw, 

Gdansk in Krakow). Sama sem se udeležila izletov v Gdansk in Krakow. Oba izleta sta bila tridnevna in 

zelo dobro organizirana, saj smo si glede na čas, ki smo ga imeli na voljo, ogledali maksimalni predel 

mest. Čez dan smo imeli ogromno ogledov, zvečer oziroma zjutraj pa smo druženje nadaljevali v 

klubih.  

V Poznanu smo imeli kulturni večer kar v študentskem domu, kjer smo poskusili različne dobrote in 

pijače, ki so značilne za posamezne države. Skoraj vsi smo svoje tradicionalne jedi pripravljali na dan 

dogodka, tako da je bilo že pred zabavo zanimivo.  

 

Prevoz 

Sama sem se do Poljske pripeljala z avtobusom (FlixBus), za karto pa sem odštela 56 €. To je tudi 

najbolj ugodna varianta, sploh če vam ni problem spati na avtobusu. Drugače je v Poznanu manjše 

letališče, tako da so nekateri prileteli direktno v Poznan. Mesečna vozovnica za javni prevoz v mestu je 

stala okoli 25 € in jo toplo priporočam, saj so v tej ceni vključene neomejene vožnje s  tramvaji in z 

avtobusi. Za prevoz med večjimi mesti svetujem vlak ali Polskibus, v Krakowu sem imela znotraj mesta 

dobre izkušnje s prevozom prek uberja. 

 

Splošna ocena izmenjave 

 Na sploh bi izmenjavo res priporočila vsem, saj so poljski študentje poskrbeli za pester družabni 

program. Poleg tega pa Poljska ponuja veliko aktivnosti in ogledov iz zgodovinskega in geografskega 

stališča. Tekom izmenjave so bili tudi manjši zapleti, vendar se tem verjetno nikjer ni možno povsem 

izogniti.  

Izpostavila bi še, da je bilo potrebno pred izmenjavo poslati cepilni in imunizacijski status, izmerjen 

nivo protiteles proti Hepatitisu B in tuberkulinski test. S sabo smo morali prinesti rezultate testiranja 

blata na patogene črevesne bakterije in rezultate testiranja na MRSA. Teh rezultatov tam sicer nihče 

ni preverjal.  

 

 



 
 
 
 

 

Približna razdelitev stroškov 

Avtobusna karta (Flixbus) iz Maribora do Poznana je znašala 56 €, za pot nazaj pa 35 € (iz Krakowa). 

Poljska sicer ne velja za drago državo, življenje tam je ceneje kot v Sloveniji. Oba izleta sta brez 

stroškov prevoza tja in nazaj stala 130 €. Mesečna vozovnica za javni prevoz v Poznanu je stala okoli 

25 €, prav tako je obvezno nezgodno zavarovanje za delo v bolnišnici znašalo okoli 25 €. Za vodene 

izlete prek projekta NICE smo potrebovali ISIC kartico, ki v Sloveniji stane okoli 12 €. Za vsakodnevno 

prehrano, prevoz v Gdansk in Krakow, izlet v Torun in doplačila za razne aktivnosti, ki so bile del 

družabnega programa, sem porabila okoli 250 €.  

 

Slika 1 Stari del mesta Poznan 

 



 
 
 
 

 

 

Slika 2 Izlet v Gdansk 

 

Slika 3 Skupna kuhinja 



 
 
 
 

 

 

Slika 4 Soba 

 


