
 
 

    

SVICA, BERN – julij 2016 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

 

Ime, priimek, letnik: 

Sara Štinek, absolventka (sara.stinek@gmail.com)  

Čas izmenjave:  

od 01.07. do 31.07.2016 

 

Kraj izmenjave 

Bern je glavno mesto Švice in leži na bregu 

reke Aare. Po številu prebivalcev ga lahko 

primerjamo z Mariborom. Staro mestno 

jedro je slikovito, polno starih stavb, trgovin, 

kavarn, številnih ulic, ki so dostopne samo za 

pešce in javni prevoz, zato ga je lahkotno in 

prijetno raziskovati peš. Zgodovinsko staro 

mesto je uvrščeno na Unescov seznam 

svetovne dediščine. Na nasprotnem bregu 

reke Aare živijo trije medvedi, ki so zaščitni 

znak mesta in ena izmed glavnih turističnih 

atrakcij. Ljudje so sproščeni, prijazni in vedno 

pripravljeni skočiti na pomoč. 

 

Viza 

Za izmenjavo v Švici nisem potrebovala vize 

(navedeno v pogojih za izmenjavo). 

 

Zdravje 

Za delo v bolnišnici sem potrebovala: 

- Iz cepilne knjizice: dokaz cepljenja proti OMR, difteriji, tetanusu, poliomielitisu, hepatitisu B 

- Serologija: dokaz Anti-HBs, Varizella (v primeru prebolele bolezni) 

- Mantoux test 

Slika 1 Staro mestno jedro 

Slika 2 Reka Aare 



 
 

    

V primeru, da sam ne priskrbiš zahtevanih dokazil, te testirajo v bolnišnici, stroške testiranja pa 

moraš kriti sam (cenovno neugodno). 

 

Varnost 

Švica je v svetovnem vrhu varnih držav. Uporaba javnih prevoznih sredstev je nekaj vsakodnevnega 

za vse Švicarje (tudi politike in slavne), saj se zavedajo onesnaževanja okolja in z veseljem uporabljajo 

javni prevoz. Zvečer lahko brez skrbi hodiš naokrog sam. 

 

Denar 

V Švici uporabljajo valuto švicarski frank. Denar se vsekakor splača dvigovati na bankomatih, kreditno 

kartico pa vedno imeti s seboj, saj je Švica ena 

izmed najdražjih držav na svetu, na kar se je 

potrebno pripraviti že pred odhodom na 

izmenjavo. 

 

Prevoz 

V Bern sem prispela z vlakom iz Kölna. Za 

vozovnico pa sem odštela okoli 80€, pot pa je 

trajala okoli 6 ur. Cenovno najugodnejša pot iz 

Slovenije do Berna: iz Ljubljane do Münchna z 

avtobusom (ca. 20€) potem pa iz Münchna do 

Berna z vlakom (ca. 70€). 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Organizatorka kliničnih izmenjav me je kontaktirala 

približno dva meseca pred začetkom izmenjave. Predala mi je vse pomembne informacije in navodila, 

kaj moram narediti in kdaj (npr. da mi bo predstojnica oddelka napisala e-mail, na katerega moram 

odgovoriti čim prej, da mi lahko dokončno rezervirajo mesto za prakso; da moram dokazila o 

imunosti poslati v Švico). Na vsa vprašanja sem dobila hiter in korekten odgovor, zato lahko rečem, 

da sem se pred odhodom počutila odlično pripravljeno. 

 

  

Slika 3 Švičarsko podeželje 



 
 

    

Sprejem s strani tujih študentov 

Kontaktna oseba me je prišla iskat na železniško postajo in me pripeljala do nastanitve, ki je bila od 

bolnišnice oddaljena približno en kilometer. Pokazala mi je pot do bolnice, trgovin v bližini in pot do 

središča mesta. Tekom izmenjave smo se pogosto videvali. 

 

Nastanitev  

Za sobo sem potrebovala zavarovanje odgovornosti oz. »private liability insurance«, ki sem ga 

sklenila v sklopu turističnega zavarovanja pri zavarovalnici Triglav (za 60 dni stane ca. 50€). Stanovala 

sem v trosobnem stanovanju z dvema študentkama medicine. Imela sem svojo sobo z balkonom in 

razgledom na stare stavbe, ki je bila precej velika in lepo opremljena. Kuhinja in kopalnica sta bili 

srednje velikosti, lepo ohranjeni in čisti. Od bolnišnice, v kateri sem opravljala prakso, je bilo 

stanovanje oddaljeno dober kilometer, tako da sem do oddelka potrebovala približno 15 minut. 

 

Prehrana 

V bolnišnici so bile tri velike restavracije, v katerih so nudili tople obroke in pa tudi solate vsak dan. 

Kosilo za študentne ni bilo brezplačno (cena: približno 10€). Dobila sem žepnino v znesku 600 CHF (t.j. 

približno 550 €). Malico sem si včasih vzela s seboj, včasih pa sem kosilo jedla v restavracijah. Hrana 

je bila zelo okusna, porcije pa tudi primerne ali pa prevelike. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Na oddelku endokrinologija sprejemajo bolnike samo ambulantno, svoj postelj nimajo. V bolnišnici 

sem bila vedno nekaj pred 8 uro zjutraj, saj je ob 8ih raport, potem pa so prišli naročeni bolniki. 

Največkrat sem bila v ambulantah z zdravniki specializanti, ki so sprejemali bolnike do približno 14. 

ure, potem pa opravljali administracijo. Sama sem lahko sprejemala bolnike in naredila klinični 

pregled pod nadzorom specializantov, predlagala terapijo ter bolniku odgovarjala na morebitna 

vprašanja. Na oddelek je prihajalo kar precej diabetikov, pa tudi bolnikov s ščitničnimi obolenji, 

tumorji hipofize, nadledvičnic… Naučila sem se veliko o novih pristopih k terapiji različnih patologij, 

sprejemanju kliničnih odločitev in ultrazvoku ščitnice. Po 14. uri sem se največkrat pripravljala na 

bolnike, ki so prišli naslednji dan, tako da sem brala stare odpustnice ipd., pa tudi brala strokovno 

literaturo, ki so mi jo priskrbeli zdravniki na oddelku. Ob 17. uri je sledil še en raport, potem pa je bil 

delovni dan zame končan. 

 

  



 
 

    

Mentorstvo 

V ambulantah sem bila z različnimi zdravniki specializanti, pri katerih sem prve dneve bolj opazovala 

potek dela, potem pa sem lahko sama opravljala anamneze in statuse ter pisala odpustnice in 

poročila o poteku zdravljenja. 

 

Socialni program 

V prostem času smo s kolegicami, ki so 

bile prav tako na IFMSA izmenjavi v 

Bernu, raziskovale mesto ali pa šle na 

izlete. S strani organizatorjev izmenjave 

v Švici je bil organiziran izlet do 

bližnjega mesta, kjer smo najeli čolne, 

se spustili z njimi do Berna in plavali v 

reki Aare. Prišli so tudi drugi študentje, 

ki svojo izmenjavo opravljajo v drugih 

mestih v Švici. Vožnja je trajala približno 

tri ure, sledila je peka na žaru, nato pa 

smo se skupaj opravili v mesto. 

 

Splošna ocena izmenjave 

Z izmenjavo v Švici sem bila zelo zadovoljna, saj sem se v času, ki sem ga tam preživela, naučila zelo 

veliko in poglobila svoje znanje, prav tako pa spoznala zanimive ljudi, sklenila prijateljstva ter 

raziskovala mesto in podeželje. 

 

Potrebnik 

Na izmenjavo je potrebno vzeti stvari, ki jih potrebuješ za delo v bolnišnici (stetoskop, kladivce za 

nevrološki pregled, lučko...). Plašča ali belih hlač ne potrebuješ. Študenti v Švici so oblečeni v civilu 

(dolge hlače, majica), plašč pa dobiš v bolnici. Ne smeš pozabiti na turistično zavarovanje in 

zavarovanje odgovornosti (opisano pri nastanitvi). 

 

  

Slika 4 Oeschinensee 



 
 

    

Približna razdelitev stroškov 

Prevoz: Slovenija – Bern – Slovenija ca. 200€ 

Prehrana: ca. 400€ 

Družabni program: družabni program je bil v celoti organiziran in financiran s strani Swimse 

Drugo: vožnja z vlaki je precej draga (npr. povratna vozovnica za mestece, ki je od Berna oddaljeno 

približno 1 uro, stane 66 CHF), pa tudi mestni prevoz (približno 3 CHF za eno vožnjo) 


