
 
 

    

RUSIJA, UFA – avgust 2018 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime, priimek, letnik: 

Gaja Hladnik, 4 letnik 

Čas izmenjave:  

od 1.8 do 31.8.2018 

 

Kraj izmenjave 

Ufa je glavno mesto republike Baškortostan. Leži 100 km od Urala v sotočju Bele reke in reke Ufa. 

Mesto ima nekaj čez milijon prebivalcev in se hitro razvija ter počasi približuje modernim 

standardom. V mestu je kar nekaj znamenitosti, v glavnem povezanih z Rusko zgodovino. Mesto ima 

zaradi svoje lege najdaljšo avenijo v celotni Rusiji ( prospekt oktyabrya ).  

 

Viza 

Slovenci moramo za vstop v Rusko federacijo pridobiti vizo. Sama sem zaprosila za študentsko vizo, za 

katero potrebuješ povabilno pismo ruske ustanove kamor odhajaš (sama sem jo od ustanove pridobila 

1 mesec pred odhodom), a so na povabilnem pismu navedene znanstveno-tehnične dejavnosti zato so 

povabilno pismo zavrnili. Prosila sem za novo, v katerem bi navedli študentske ali humanitarne 

dejavnosti. Tudi drugo pismo so mi na federaciji zavrnili, zato sem zaradi časovne stiske odločila za 

turistični vizum, za katerega sem morala plačati 110 evrov ( 20 € za povabilno pismo).  

 

Zdravje 

Pred odhodom sem morala opraviti nekaj testiran in dokazil, ki naj bi bila pogoj za opravljanje vaj v 

bolnišnici (rezultatov oz. izvidov ni kasneje zahteval nihče). S seboj sem imela: dokazila o cepljenjih proti 

hepatitisu B, rdečkam, ošpicam, poliomielitisu, difteriji in tetanusu. V Sloveniji pa sem opravila tudi 

tuberkulinski test, testiranja za sifilis, HIV, titer protiteles HBV ter pregled blata na bakterije.  

 

Varnost 

Ufa je relativno varno mesto. Sama sem se počutila varno, so pa nam kontaktne osebe predlagale, da 

vedno hodimo skupaj, še posebej ponoči. Javni prevoz je varen, ko se navadiš na njihov način vožnje 

(predvsem zaviranja). Ljudje sicer ne govorijo angleško, ampak so zelo prijazni in radi pomagajo.  



 
 

    

Denar 

Denarna valuta je Rubelj ( 1€ je 76 RUB). Denar lahko menjaš na bankah ali pa preprost dvigneš 

gotovino iz ATM. Cene za hrano, prevoz, športne aktivnosti, zabavo so nekoliko nižje kot pri nas.  

 

Prevoz 

Pred samo izmenjavo sem potovala po Rusiji, kjer so cene za daljša potovanja nekoliko nižja kot pri 

nas, še posebej če rezerviraš na njihovih uradnih straneh.( npr. avtobus Ufa-Kazan cca. 10€ /550 km) 

Nazaj sem letela iz Kazana na Dunaj za 110 €. (karto sem kupila 2 tedna pred odhodom) 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Kontaktno osebo sem kontaktirala 3 mesece pred odhodom. Bila mi je na voljo na vsa vprašanja. Pred 

prihodom so ustanovili tudi facebook in whatsapp skupino, kjer smo se lahko že vnaprej spoznali.  

   

Sprejem s strani tujih študentov 

Moja kontaktna oseba me je prišla iskat na letališče, skupaj sva nato odšli do študentkih domov. Tam 

mi je uredila vse dokumente potrebne za bivanje v študentskem domu, razkazala mesto in pomagala 

kupiti ustrezno SIM kartico. Naslednji dan me je prišla iskati in mi pokazala pot do bolnišnice. S 

kontaktnimi osebami smo se družili vsak dan, tudi na oddelku, saj večina zdravnikov ne govori 

angleško.  

 

Nastanitev  

Najprej smo živeli v študentskem domu (v sobi za 6 oseb). Zaradi slabih higienskih razmer ter 

prisotnih žuželk, smo prosili za preselitev. Po enem tednu so nas preselili v nov in zelo lepo urejen 

hotel, kjer smo imele svojo kopalnico (soba za 3 osebe) in skupno kuhinjo. V bolnico smo hodile 1 uro 

pred začetkom, saj je bila avtobusna postaja oddaljena 10 minut, prevoz do bolnice z avtobusom 30 

minut in nato še 10 minut hoje do bolnice.  

 

Prehrana 

Namesto obrokov smo prejeli žepnino 4000 RUB (60 €). Večinoma smo si obroke pripravljali sami v 

hotelu. Tudi v bolnišnici sta na voljo dve menzi, kjer pa lahko kupiš pripravljeno mrzlo kosilo in si ga 

pogreješ v mikrovalovki (cena kosila v bolnici cca. 3 €). 

 

 



 
 

    

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Delo v bolnišnici je bilo malce zmedeno. Moja izmenjava naj bi  potekala na nevrološkem oddelku 

klinike BSMU, a ker se je oddelek začel prenavljati sem tam lahko bila samo 3 dni. Nato sem odšla na 

kirurški oddelek, kjer sem se pridružila ostalim tujim študentom. Na žalost nismo dobili mentorja in 

nikoli nisi vedel na koga se lahko obrneš. Večinoma smo gledali kako potekajo operacije, če smo imeli 

srečo in je kirurg znal kaj angleško nam je tudi kaj  razložil. Kontaktne osebe so se trudile, da bi nam 

olajšale komunikacijo.  Kasneje tekom izmenjave, smo spoznali določene kirurge, ki so znali angleško 

in so nam bili pripravljeni tudi kaj razložiti. S študentko iz Nemčije sva se pridružile kirurgom na 

splošni kirurgiji, kjer sva lahko tudi  asistirale pri operacijah. 

 

Mentorstvo 

Ga nisem imela.  

 

 

Socialni program 

Socialni program je bil zelo dobro organiziran. Imeli smo veliko različnih dejavnosti, ki so bile 

organizirane skoraj vsak dan. Razkazali so nam mesto, odšli smo na 3- dnevno kampiranje v naravi, 

pohod na Iramel (gora v Uralu), obisk Ruskih term, piknik ob beli reki… Prav tako so nam pomagali pri 

načrtih za ogled ostalih ruskih mest (Moskva, Kazan).  

 

Splošna ocena izmenjave 

 Izmenjava mi je bila na splošno všeč. Zelo bi pohvalila socialni program ter kontaktne osebe. Glede 

dela v bolnišnici sem imela drugačna pričakovanja, a vseeno mislim, da sem se tudi tako spoznala nekaj 

novih pristopov. Vesela sem, da sem spoznala Rusko kulturo, običaje ter tudi njihov zdravstveni sistem.  

 

Potrebnik 

Viza, potni list in osnovno znanje ruščine .  

 

Približna razdelitev stroškov 

Prevozi: letalska  karta – vsa potovanja : 300€  

Stroški prehrane: 70 € 

Družabni program ( oba izleta sta bila plačana s strani univerze) J 

Drugo: 100€ 



 
 

    

 

 

 

1. Delo na oddelku 

 

 

2. Izlet na goro Iramel 

 



 
 

    

 

3. Kampiranje v naravi 

 

4. Delo na oddelku 

 


