
 
 

RUSIJA, RYAZAN – maj 2018 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA RAZISKOVALNE IZMENJAVE 

 

Ime, priimek, letnik: 

Janja Stojnič, absolventka (janja.stojnic@gmail.com) 

Čas izmenjave:  

od 3. 5. do 31. 5. 2018 

 

Kraj izmenjave 

Ryazan je mesto oddaljeno približno 200 km od Moskve. Za lažjo predstavo površine lahko pomnožim               

površino Maribora s 4. Mesto je znano po prvemu Ruskemu Nobelovcu fiziologu I. P. Pavlov, po                

enemu izmed znanih Ruskih pesnikov S. A. Yeseninu, Ryazan Kremlinu (gradu) in spomeniku             

»pobjede«. Mesto je mirno, bolj prašno kot Maribor in najde se več smeti ob cesti. Živahno je bilo le                   

za 9. maj, ko praznujejo zmago nad nacisti. Takrat je bila velika parada in slovesnost, lahko bi rekli, da                   

je to njihov največji praznik. Ljudje so zelo prijazni in ruščine ni težko razumeti, če govorijo počasi.                 

Vreme je nepredvidljivo. Kljub oddaljenosti ima dobre povezave (vlak) z Moskvo in s Sankt              

Petersburgom. 

 

Viza 

Za Ryazan je potreben študijski vizum in ne druge vrste. Cena tega je 111 evrov za 3 mesece kot piše v                     

vabilu gostujoče ustanove.  

Ko je potrebno oddati potrebne dokumente na IFMSA bazi, je potrebno priložiti tudi Additional Data               

List (da lahko oni zaprosijo za posebno uradno vabilo). Za tega zaprosiš po mail na               

norein.hccm.russia@mail.ru.  

Ko sem dobila podatke svoje kontaktne osebe (v tem primeru Elena, ki je zaposlena na mednarodnem                

oddelku na njihovi univerzi in ni študentka) sem jo povprašala po posebnem uradnem vabilu. Tega               

sem dobila konec marca na svoj mail. Nato sem začela urejati stvari za vizo v Sloveniji. 

Na spletni strani Ruskega vizumskega centra      

(https://vhs-slovenia.com/booking/record/?domain=28&language=14) sem prvo kliknila za izpolnitev      

vloge in to tudi izpolnila ter natisnila, nato pa rezervirala termin v začetku aprila. Naročila sem se za                  

teden dni naprej.  

    



 
 
Zglasila sem se z izpolnjeno in podpisano vlogo, s sliko, posebnim uradnim vabilom, potnim listom,               

kopijo zavarovalne police in kopijo potrdila o neokuženosti s HIV-om. Takrat sem tudi plačala in               

izvedela kdaj moram priti iskati potni list z vizumom. Datum prevzema je bil v manj kot tednu dni. 

V prvi polovici aprila sem imela urejene stvari z vizumom. Nisem imela nobenih težav v samem                

procesu pridobivanja vizuma. 

 

Zdravje 

Ko sem kontaktirala svojo kontaktno osebo Eleno sem dobila en spisek testov (kompletna krvna slika,               

biokemija, preiskave urina, sifilis, HIV, Hep B, Hep C, test za gonorejo, preiskava pri ginekologu,               

bakteriološki test flore, PAP, test na nosilstvo enteroidea, serološka preiskava na tifoidno vročico,             

preiskava blata na parazite, perianalni odtis, EKG, RTG PC in MRSA test) in potrdil (ginekolog, osebni                

zdravnik, zobozdravnik, ORL, medicina dela, psihiater, narkolog in dermatovenerolog) ter cepljen (Hep            

B, ošpice in difterija), ki sem jih morala opraviti. Cepljenje na difterijo moraš opraviti minimalno 1                

mesec pred odhodom (lahko brezplačno pri osebnem zdravniku). Kar nisem opravila tukaj sem, sem              

opravila tam (cena potrdil od ORL, medicina dela, psihiatra, narkologa in serološke preiskave na              

tifoidno vročico je okoli 600 RUB). Cena vseh navedenih preiskav in potrdil v Ryaznu je okoli 3000                 

RUB, ampak traja en teden. Vse je potrebno prinesti s seboj v Rusijo in na univerzi vse preverijo. Od                   

zdravil nisem nič prinesla s seboj.  

 

Varnost 

Potrebno je ravnati premišljeno saj so možne kraje, zato sem imela torbico s vsemi dokumenti in                

denarjem pod oblačili. Vedno sem se počutila varno. Tako v Moskvi kot tudi v Ryaznu. Menim, da je                  

Metro v Moskvi varen, v kolikor se ne znajdeš v času gneče. Rečeno mi je bilo, da je ta čas zjutraj                     

nekje od 9. do 11. ure in po 18. uri nekje do 19. ure. V Ryazanu sem šla parkrat ven ob večerih,                      

ampak vedno v družbi (so me spremljali). Čez dan sem se sprehajala sama. Previdnost je potrebna pri                 

uporabi maršutke (prevoznega sredstva), ker je lahko gneča. Opozorjena sem bila na gopnike (ljudje v               

trenirkah, na ulicah čepijo, s cigareto v roki in morda alkoholom), teh se je bolje izogibati.  

 

Denar 

Imajo rublje, pomeni nekje 70 RUB je 1 EUR. Jaz sem zamenjala denar že v Sloveniji. Tako sem šla z                    

gotovino v Rusijo (450 EUR). Tam sem enkrat dvignila denar in določene stvari plačala s kartico                

MasterCard. Glede na svojo banko oz. njeno provizijo, sem se odločila za gotovino in za dve kartici                 

MasterCard. 

    



 
 
 

Prevoz 

Moja pot je bila dolga. Z avtobusom FlixBus iz avtobusne postaje Maribor v Budimpešto. V               

Budimpešti je na voljo taksi ali javni prevoz (metro in avtobus do letališča). Jaz sem na Madžarskem                 

prespala in šla s taksijem do letališče. Letela sem z Wizz letalom, saj je bila ta najcenejša varianta                  

(povratna karta 299,64 EUR). V Moskvi sem potovala z Aeroexpressom (iz Vnukovega do postaje              

Kievskaya) in nato z metrojem (od postaje Kievskaya do Komsomolskaya). Komsomolskaya je            

povezana z železniško postajo Kazanskaya. Od tam sem šla z vlakom do Ryazna. Karte sem kupila na                 

spletni strani FlixBusa, Wizz-a, Aeroexpressa, tutu.ru in ostalo osebno na postajah. Tako je bilo              

najcenejše in varno. Uporabne aplikacije so: Yandex Metro, Wizz Air, Booking.com in 2GIS (je boljši               

kot Google Maps). 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Bila je vedno hitra in učinkovita. Sama sem prva kontaktirala svojo kontaktno osebo preko gmaila,               

nato je potekala komunikacija preko WhatsAppa. Imela sem zadosti informacij že pred odhodom.  

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Na sami železniški postaji (Ryazan-2) me je pričakala Daša, zaposlena mednarodnega oddelka. S             

taksijem, plačanim iz njihove strani, so me odpeljali do moje nastanitve. Pomagali so mi pri vsem.                

Kontaktne osebe sem videla skoraj vsak drugi dan. 

 

Nastanitev  

Bivala sem v najnovejšem študentskem domu. Le tega imajo za tuje študente. Moja soba in kopalnica                

sta bili urejeni po evropskih standardih. Kuhinjo sem si delila z drugimi sostanovalci. Moje domovanje               

je bilo čisto. Za čiščenje je bilo potrebno povedati na recepciji, da so me napisali na seznam za                  

naslednji dan. Od psihiatrične klinike je bilo oddaljeno okoli 40 minut hoje. Na recepciji so govorili le                 

rusko. Vendar me to ni motilo, saj se je dalo komunicirati. Pred prihodom sem namreč imela 30-urni                 

tečaj ruščine. Vsi so bili zelo prijazni. V domu so bili poleg študentov tudi profesorji. V sosednji zgradbi                  

je bila šola. Zadnja dva tedna so neki preurejali in me je tekom dneva nekoliko motil zvok brušenja.                  

Občasno so bile določene težave tudi z Wifi-jem, ampak na srečo sem imela rusko SIM kartico in                 

zadosti zakupljenih mobilnih podatkov (15 GB). 

 

Prehrana 

    



 
 
Zagotovljen mi je bil en topel obrok tekom delovnega dneva. Jedla sem v karanteni v kampusu. Hrana                 

je bila okusna, ampak obrok je bil majhen za silo nasiten. Hrano sem kupovala v bližnjih trgovinah                 

(najpogosteje v Sparu, kjer je bilo največ že pripravljene izbire). 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Moj oddelek je bil psihiatrija. Tema mojega projekta je bila Psychotherapeutic approach in treatment              

of neurotic disorders and dependences. Začela sem vsakodnevno ob 9.00. Moja uradna mentorja sta              

bila predstojnik oddelka n njegov asistent. Imela sem tudi osebno prevajalko plačano s strani tuje               

univerze. Bila sem edina študentka na IFMSA izmenjavi. Prvi dan je bil predvsem spoznavni dan               

samega oddelka, klinike, zdravnikov in okolice univerze. Naslednje dni pa so me vključili v delo. V                

medicinskem centru sem opazovala ambulantno delo z zunanjimi pacienti za zdravljenje odvisnosti od             

alkohola. En mentor mi je uprizoril psihoanalizo družine z dvema alkoholikoma. Videla sem uporabo              

elektro averzijske terapije v praksi pri alkoholikih. Že v prvem tednu sem dobila individualno delo s                

pacientko s posttravmatskim stresnim sindromom. Z drugim mentorjem sva diskutirala o hipnozi iz             

teoretičnega vidika, uprizoril je tudi praktično hipnozo na enem od specializantov. Pod vodstvom             

enega od psihiatrov sem obiskala kliniko za zdravljenje odvisnosti. Razkazali so mi njihove prostore in               

obrazložili njihovo zdravljenje odvisnikov od alkohola in drog. Eden od prostorov je bil le za izvajanje                

elektro averzijske terapije in fizioterapije z laserjem. Tam sem tudi opazovala pogovor psihiatra s              

pacientom s Korsakovim sindromom. Zanimala me je procedura KODA. To je metoda zdravljenja             

odvisnosti od alkohola s hipnozo. Pojasnili so mi, da je ta metoda v opuščanju, saj pacient lahko                 

dejansko umre in nima dokazane večje učinkovitosti od drugih bolj varnih. V zadnjih 14ih dneh               

izmenjave je bil večji poudarek na shizofreniji in posttravmatskem stresnem sindromu. Na gostujoči             

ustanovi sem imela predavanja nato pa tudi praktične primere. Videla sem več pacientov z različnimi               

tipi shizofrenije. Vsak po svoje je bil zanimiv, najbolj pa primer 19-letna pacientka prava z oneiroid                

podtipom shizofrenije. Običajno sem se predhodno pripravila za vsak dan posebej. Moje delo je              

obsegalo opazovanje, zbiranje, branje literature, učenje, diskutiranje in individualno delo z eno            

pacientko v angleščini. Na koncu pa sem morala oddati poročilo o mojem delu in anamnezo moje                

pacientke. Redno smo razpravljali o možnih diferencialnih diagnozah, zdravljenju in prognozi           

pacientov. Vsi psihiatri so mi bili vedno na voljo za konzultacije. Osebje je zelo prijazno in                

komunikativno. Tam imajo drugačen sistem za pridobitev naziva psihiatra. Po 6 letih študija medicine              

imajo še dve dodatni leti za pridobitev naziva psihiatra ali psihoterapevta. Psihoterapevti običajno             

odprejo privatno prakso in ne predpisujejo zdravil, čeprav so zdravniki. Tekom izmenjave sta me oba               

    



 
 
mentorja spodbujala pri delu, opazila sem razlike s Slovenijo in se poglobila v psihiatrična stanja ter v                 

delo psihiatra. 

Mentorstvo 

Oba mentorja sta bila skrajno prijazna. Z obema sem bila vedno v kontaktu in vedno sta mi bila na                   

voljo za pomoč. Redno sem se z njima videvala tekom moje izmenjave. Komunikacija pa je potekala                

tudi preko gmaila in WhatsAppa. 

 

Socialni program 

Mednarodni oddelek univerze je mojo številko posredoval nekaterim študentom. Prosti čas sem            

najpogosteje preživela z Milo ali Aleno. Razkazali sta mi mesto. Videla sem Kremlin. Šla na               

kolesarjenje v park. Na skupno druženje ob kavi ipd. Kremlin in obisk muzeja pesnika S. A. Yesenina                 

sta bila organizirana izleta s strani njihovega mednarodnega oddelka univerze, katera so plačali oni.              

Imela sem na voljo še obisk muzeja oz. doma Nobelovca I. P. Pavlov, za katerega se nisem odločila. 

 

V lastni režiji sem se odločila za vikend v Moskvi. Na vlak iz Ryazna me je pospremila Daša. Tekom 

vikenda v Moskvi sem se srečala z njeno sestro Viko, ki študira tuje jezike. Razkazala mi je Moskovski 

metro z njegovo zgodovino. 

 

Razmišljala  sem o vikendu v Sankt Petersburgu, ampak se za to nisem odločila. Obstaja nočni vlak z 

direktno povezavo iz Ryazna do Sankt Petersburga. 

 

Splošna ocena izmenjave 

Odlična. Vsi so bili zelo prijazni do mene in počutila sem se zelo domače. Videla sem psihiatrijo iz                  

drugega kulturnega vidika in se navdušila nad hipnozo. Obenem sem dobila nova poznanstva in              

izkušnje, ki štejejo za naprej. Ta kraj izmenjave in sam oddelek psihiatrije bi priporočala tudi drugim. 

 

Potrebnik 

Veliko je komarjev, zato je repelent nujna oprema. Dosti suvenirjev iz Slovenije (vsaj 10 stvari), saj so                 

ljudje ekstremno prijazni in dobrosrčni. Vreme je bilo nepredvidljivo, ampak je bilo več vročih dni kot                

hladnih v maju, zato priporočam več majic s kratkimi rokavi. Zelo mi je koristil 30-urni tečaj ruščine                 

pred odhodom, saj sem lahko brala cirilico in se pogovarjala v ruščini, ampak le osnove zadeve. 

 

Približna razdelitev stroškov 

    



 
 
VIZA (študijska, enkraten vstop): 111 EUR 

PREVOZ: približno 507,56 EUR (letalska karta, Aeroexpress, avtobusna karta Flixbus, taksi od postaje 

Nepliget do Hotela Ferihegy na 1. maj, taksi od Hotela Ferihegy do letališča, karte za vlak (4x) preko 

tutu.ru Moskva-Ryazan, metro karte (13x), bencin za avto (zaradi zamude letala sem prosila svojce za 

prevoz iz letališča na Madžarskem do Maribora), Madžarska vinjeta za avto, Maršutka 65 - prevoz od 

hostela do psihiatrične klinike ali univerze - 23 RUB ena vožnja) 

PRENOČIŠČA: 137,54 EUR (Hotel Ferihegy na Madžarski: 39 EUR, 2 Hotela v Moskvi:  98,54 EUR) 

STROŠKI hrane, negazirane vode (iz pipe ni pitna), SIM kartica, osnovne higienske potrebščine, čistila 

ipd.: približno 20000 RUB (272 EUR) 

OBLAČILA (ker nisem imela s seboj dovolj kratkih majic): približno 30 EUR 

Obisk muzejev in drugih zanimivosti v Moskvi brez popusta (nisem imela ISIC kartice): 1150 RUB 

(15,66 EUR) 

Voden ogled Moskve Kremlin: 47 EUR 

 

 

Slika 1: Psihiatrična klinika v Ryaznu. 

    



 
 

 

Slika 2. Mentor, kip ustanovitelja psihiatrične klinike in jaz. 

 

Slika 3. Ryazan Kremlin. 

    



 
 

 

Slika 4. Moskovski metro. Dotik kipa nosa psa prinaša srečo. 

    


