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RUSIJA, SAINT PETERSBURG – avgust 2018  

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE  

 

Ime, priimek, letnik: 

Živa Ramšak, 3. letnik 

Čas izmenjave:  

Od 1.8.2018 do 30.8.2018 

 

Kraj izmenjave 

Saint Petersburg je drugo največje rusko mesto, ki leži na delti reke Neve v Finski zaliv. Mesto je na 

ustanovil ruski car Peter Veliki leta 1703 in kmalu je bilo mesto priča velikemu razvoju in širitvi. Sankt 

Petersburg je eno izmed najbolj »evropskih« ruskih mest, prvič zaradi zahodne lege in po drugi strani 

zaradi velikega števila italijanskih in francoskih arhitektov, ki so pomagali pri gradnji slednjega. Mesto 

je zgrajeno na 42 otokih, ki jih med seboj povezujejo čudoviti mostovi (St. Petersburg kličejo tudi »ruske 

Benetke«). Mostovi se ponoči med prvo in peto uro zjutraj odprejo ter tako omogočijo prehod večjim 

ladjam po reki Nevi, hkrati pa so tudi velika turistična atrakcija.  

 

Viza 

Za Rusijo je potrebna viza, za katero priporočam, da kandidiraš čimprej (v primeru, da se postopek 

zavleče). Optimalno se mi zdi nekje 30 dni pred izmenjavo. Vsa navodila za pridobitev slednjega najdeš 

na spletni strani Ruskega vizumskega centra (https://vhs-slovenia.com/). Pametno je kontaktirati 

vizumski center že prej, da točno veš, za kateri tip vizuma kandidiraš, saj je odvisno, kaj piše v tvojem 

povabilu (Invitation Letter – je v ruščini!). Moj tip vizuma je bil humanitarni. Potrebni dokumenti so bili 

veljavni potni list, Invitaton Letter (neposredno pisno povabilo ruske gostiteljske ustanove), vloga za 

oddajo vizuma (izpolneš jo na spletu), barvna fotografija 3,5 cm*4,5 cm in dokazilo o potovalnem 

zdravstvenem zavarovanju (zadostuje CORIS zavarovanje). Vizum je brezplačen, plačaš le stroške 

postopka (približno 25 €). Trajanje postopka je 8 dni, izdelan vizum pa lahko prevzame tudi druga 

oseba, če ji napišeš pooblastilo. Dovoljenje za bivanje v Rusiji sem dobila za točno 30 dni, potrebna je 

velika pozornost pri nakupu letalske karte, da prispeš v državo znotraj dodeljenega okvirja. 

 

Zdravje 

https://vhs-slovenia.com/
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Pred izmenjavo sem morala opraviti rtg p/c, tuberkulinski test, pregled blata, test na MRSA ter štetje 

HepB protiteles. Priporočam, da se teh zadev lotiš čimprej. Test na MRSA opraviš na NLZOHu in štetje 

HepB protiteles na Centru za transfuzijsko medicino UKC MB proti plačilu. Za rtg prsnega koša in 

tuberkulinski test je potreben obisk pulmologa (to priporočam, da si urediš čimprej zaradi čakalnih 

dob). Nujno si je urediti tudi nezgodno zavarovanje za trajanje potovanja (https://www.coris.si/).  

 

Varnost 

V Rusiji sem se počutila varno, mesto se mi ni zdelo bolj nevarno od drugih večjih evropskih mest. 

Uporaba javnih prevoznih sredstev je zanesljiv način transporta. Predvsem na metroju je zaradi večje 

množice potrebno biti bolj pozoren na svoj nahrbtnik in druge stvari. Od dokumentov pa je treba poleg 

svoje kreditne kartice najbolj paziti na potni list, priporočam, da s seboj v denarnici nosiš kopijo 

slednjega ali osebno izkaznico. 

 

Denar 

V Rusiji se uporabljajo rublji, približno 70 RUB je enako 1 €. Nekaj denarja sem zamenjala že pred 

odhodom v Rusijo, tam pa sem gotovino dvigovala na bančnih avtomatih. Večinoma sem plačevala kar 

s kartico, nekaj gotovine v denarnici pa je nujno. 

 

Prevoz 

Letalske karte sem kupila preko portala eDreams (https://www.edreams.com/). Moje letalo je vzletelo 

iz Dunaja, nato pa sem preko Varšave letela za St. Petersburg. Splača se spremljanje cen letalskih kart, 

saj lahko slednje variirjo tudi dnevno. Priporočam, da letiš direktno v St. Petersburg in ne katerokoli 

drugo rusko mesto (recimo ne preko Moskve), saj lahko imaš težave zaradi vize, ki je vezana na Saint 

Petersburg. Rezervacijo za let sem opravila kmalu po tem, ko sem prejela Invitation Letter, saj so bile 

takrat cene dokaj ugodne (to je bilo nekje sredi maja). Za enosmerno letalsko karto sem odštela okrog 

160 €, do dunajskega letališča pa sem šla s prevozom GoOpti, ki me je stal okrog 30 €. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Nekje v začetku maja je St. Petersburška LEO poslala prvi mail z začetnimi informacijami in link do 

skupine na Facebooku, v kateri so bile vse potrebne informacije. Komunikacija je potekala gladko, na 

naša vprašanja so ruski študentje odgovarjali hitro in efektivno. Pred prihodom me je kontaktirala tudi 

moja kontaktna oseba glede podrobnosti o mojem letu. 

 

https://www.coris.si/
https://www.edreams.com/
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Sprejem s strani tujih študentov 

Sprejem je bil zelo dober, na letališču smo se našli praktično takoj. V večji skupini smo šli za avtobusom 

in metrojem do našega študentskega doma, fantje so pomagali tudi pri nošenju kovčkov. Naša 

kontaktna oseba nam je pomagala pri registraciji na fakulteti, prvi dan smo si uredili vsak svojo rusko 

SIM kartico in prenos podatkov, prav tako so nas kontaktne osebe predstavile mentorjem v bolnišnici. 

Svojo kontaktno osebo sem videla zelo pogosto, saj je živel v bližnjem študentskem domu. Tekom 

meseca smo se zelo dosti družili in postali dobri prijatelji. 

 

Nastanitev  

Živeli smo v študentskem domu univerze. Prednost je bila neposredna bližina bolnišnice, do našega 

oddelka splošne kirurgije je bilo 10 minut hoje, kar je za ruske razmere zelo blizu. Ko sem prvič stopila 

v študentski dom, sem bila malce negativno presenečena, saj ni bil ravno takšen, kot sem si ga 

predstavljala. Dom je dotrajan in za slovenske razmere higiensko neustrezen, vendar se človek po 

določenem času vsega navadi. V sobi sem bivala z dvema bolgarkama, s katerima smo se dobro 

razumele in ni bilo težav. Sobo smo redno čistile, potrebna je posebna pozornost pri odlaganju hrane, 

saj ta zelo privablja najbolj množične prebivalce študentskega doma – ščurke, ki so drugače nenevarni. 

Stanje kopalnice je ok, priporočam, da si zraven prineseš japonke za tuširanje. Priporočam, da si 

prineseš tudi kuhinjski pribor, krožnik in skodelico, ter se na ta način izogneš uporabi plastične posode. 

V študentskem domu je več kuhinj, vendar nobenemu od nas ni dišalo, da bi kuhali v njih, saj so prav 

tako zelo dotrajane. 

 

Prehrana 

Med delovnimi dnevi v tednu nam je bil zagotovljeno kosilo v bližnji kafeteriji, ki je bilo zelo okusno, 

porcije pa na žalost niso bile tako zelo velike. V supermarketu smo si en dan prej kupili hrano za zajtrk, 

v restavracijah smo jedli še večerjo. Kuhali si nismo zaradi slabega stanja kuhinje, primanjkljaja posode 

in primanjkljaja časa. 
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Kosilo v kafeteriji 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Največ časa na naši medicinski praksi na oddelku splošne kirurgije smo preživeli v operacijskih 

dvoranah, kjer smo opazovali različne operacije, ki pa so se na žalost zelo ponavljale. Iz splošne kirurgije 

smo videli veliko laparoskopskih holecistektomij in hernioplastik z mrežico. Na oddelku za endokrino 

kirurgijo smo spremljali tiroidektomijo in na oddelku za flebokirurgijo smo opazovali operacijo laserske 

koagulacije in odstranitve krčnih žil. Samostojnega dela nam niso zaupali, tako da smo le opazovali. 

Obiskali smo pooperativno ambulanto, kjer so nam zdravniki pokazali spremljanje pooperativne rane 

in zamenjavo sterilnih oblog. Najbolj zanimiv del medicinske prakse je bil po mojem mnenju obisk 

radiološke ambulante z ultrazvočno diagnostiko, kjer smo videli veliko različnih patologij, ki nam jih je 

prijazna zdravnica zelo dobro razložila. Tekom izmenjave smo en dan preživeli na endoskopskem 

oddelku, kjer smo pobližje spoznali potek endoskopske preiskave, možne izvide in z njimi povezano 

nadaljno diagnostiko in terapijo. Ovira pri delu je bil jezik, saj smo porabili veliko časa, da smo se 

razumeli z našim mentorjem in zato pri opisu postopkov nismo šli v pretirane podrobnosti. Na splošno 

me medicinska praksa ni pretirano prepričala, saj smo imeli občutek, da smo v veliko napoto, 
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opazovanje enih in istih operacij pa po določenem času postane zelo dolgočasno. Obvezno je prinesti 

kirurške »scrubse«. 

 

Medicinska praksa 

 

Mentorstvo 

Začetek dela z našim mentorjem je bil zelo obetaven, kaj kmalu pa smo ugotovili, da temu ni tako. 

Zdelo se nam je, da smo na oddelku v napoto, ovira pa je bil tudi jezik, saj je naš mentor govoril angleško 

bolj slabo. Tako smo bili za čas naše prakse bolj prepuščeni sami sebi in temu, kako smo se z mentorjem 

dogovorili glede obiska drugih oddelkov. 
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Skupina splošne kirurgije z mentorjem 

 

Socialni program 

Socialni program je bil zelo dobro organiziran. Skupne aktivnosti so bile na sporedu skoraj čisto vsak 

dan, proste dneve pa smo izkoristili bolj ali manj za počivanje od napornega urnika. V prvem tednu so 

bili organizirani skupni sprehod in ogled centra mesta, prvi petek pa spoznavna zabava. Ogledali smo 

si tudi carsko rezidenco Zimski dvorec, ki je sedaj eden izmed največjih muzejev umetnosti na svetu 

Ermitaž, najstarejšo zgradbo v mestu - trdnjavo svetega Petra in Pavla, znamenite peterburške 

katedrale in peljali smo se z ladjo po kanalih reke. Organiziranih je bilo veliko enodnevnih izletov – šli 

smo v znamenito Carsko selo, Petergof, ki je ruska različica Versaillesa, Krohnstadt, Oranienbaum in 

Vyborg. Poskrbljeno je bilo tudi za druženje, organiziran je bil National Food and Drink party, obiskali 

smo tudi nočno življenje mesta, skupaj smo igrali nogomet, obiskali smo petrograjsko plažo, šli na 

baletno predstavo Labodje jezero v znameniti Mariinski teater, imeli roštiljanje ob jezeru in šli v banjo 

(ruska savna). Odšli smo tudi na tridnevni izlet v Moskvo s spalnim vlakom, ki vozi 10 ur v eno smer. 

Moskva je zelo lepa, vendar ogromna, tako, da so bili trije precej natrpani z ogledi in naporni, na koncu 

pa je vredno. 
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Obisk petrograjske plaže 

 

Splošna ocena izmenjave 

IFMSA izmenjavo priporočam vsakemu študentu medicine, saj je to nepozabna izkušnja, ki si jo 

zapomniš za vso življenje. Kljub slabši namestitvi in ne ravno kvalitetni medicinski praksi sem odnesla 

ogromno čudovitih spominov, spoznala polno različnih ljudi različnih kultur in navezala stike, ki upam, 

da bodo trajali vse življenje. IFMSA izmenjava je odlična priložnost spoznati deželo gostiteljico in en 

mesec zaživeti kot pravi študent v njej. Pobližje smo spoznali ruske navade in način življenja in izvedeli, 

da ko ti nekdo reče, da je nekaj blizu, to pomeni, da boš še vseeno hodil najmanj 15 minut do tja. 

Pohvalila bi zelo kvaliteten socialni program, organiziran s strani ruskih študentov ter gostoljubnost in 

družabnost kontaktnih oseb, brez katerih bi nam ne bi bilo tako lepo, kot je bilo. Sicer je dom je 

dotrajan in za slovenske razmere higiensko neustrezen, vendar se človek po določenem času vsega 

navadi. Glavna ovira pri medicinski praksi je bil jezik, saj veliko zdravnikov govori angleško bolj slabo, 

naše delo v bolnišnici pa je bilo bolj ali manj vezano na opazovanje dela zdravnikov. 

 

Potrebnik 

S seboj na izmenjavo vzemi oblačila za različne vremenske razmere – prva dva tedna je bilo zelo vroče, 

naslednja dva tedna pa se je ohladilo in sem ugotovila, da sem si s seboj prinesla premalo dolgih hlač, 
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saj sem na koncu že naveličala treh parov hlač, ki sem jih nosila. V študentskem domu je možnost 

pranja, tako, pretiravati s številom oblačil tudi ni potrebno. Priporočam tudi sušilnik za lase, kopalke in 

kakšen obešalnik. S seboj sem vzela tudi računalnik, vendar ga na koncu niti nisem pretirano 

uporabljala in bi ga lahko mirne vesti pustila v Sloveniji. Ne pozabi na japonke, saj naredijo tuširanje 

veliko bolj higiensko. Toplo priporočam tudi pribor in kakšen kozarec, sama sem sicer uporabljala 

plastične stvari skoraj cel mesec. Za delo v bolnišnici potrebuješ stetoskop (sama ga sicer nisem 

uporabljala nič), scrubse (če si na kirurgiji je to nujno), haljo in čevlje za v bolnico. Potrebni so tudi 

potrdilo o opravljenem tuberkulinskem testu, rtg p/c, knjižnica cepljenja in štetje protiteles za HepB in 

HepC, vendar nam tega nobeden ni preveril. Ne pozabi, da neseš z izmenjave veliko več stvari, kot jih 

prineseš, tako, da si pusti nekaj prostora v kovčku. 

Priporočam izdelavo ISIC kartice (International Student Identity Card), saj si na tak način upravičen do 

veliko popustov pri nakupu vstopnic za muzeje, parke, cerkve. Kartico lahko naročiš na 

http://www.isic.si/.   

 

Približna razdelitev stroškov 

V Rusijo sem odšla z letalom iz Dunaja, prevoz GoOpti me je prišel okrog 70 € v obe smeri, povratna 

letalska karta pa 350 €. Nezgodno zavarovanje CORIS me je stalo 62,82 €. V mesecu avgustu sem v 

Rusiji porabila vsega skupaj približno 700 €. Za prevoz po mestu in prehrano sem porabila okrog 10 € 

na dan, prav tako pa sem okrog 40 € v celem mesecu porabila za vstopnine v muzeje. Za ogled baleta 

sem si v Rusiji kupila srajco in hlače, za kar sem porabila okrog 30 €. Odšli smo tudi na izlet v Moskvo, 

kar me je stalo 55 € za prevoz, 15 € za hostel in okrog 40 € za hrano in prevoz po mestu. Za IFMSA 

izmenjavo je možno dobiti štipendijo Ad futura, kjer dobiš 760 € - od tega je 500 € namenjenih za potne 

stroške in 70 € na teden žepnine. 

 

http://www.isic.si/

