
 
 

    

Švica, Basel, Avgust 2017 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime, priimek, letnik: 

Tajda Šrot, 5. letnik  

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 31. 8. 2016 

 

Kraj izmenjave 

Basel, idilično internacionalno mestece ob reki Ren na meji z Nemčijo in Francijo. Top aktivnost 

poleti: plavanje v reki Ren. 

 

Viza 

Za državo za državljane EU ni potrebna viza, četudi Švica ni EU članica. Je pa potrebna prijava, tako 

imenovan Meldeverfahrung, kjer je potrebno izpolniti kje in kako dolgo boš delal,  kje boš nastanjen 

itd. 

Zdravje 

Pri prijavi ni bilo potrebno opraviti nikakršnih testov, čeprav je pri prijavi na izmenjavi pisalo, da je 

potreben tuberkulinski test. Cepljenje ni potrebno, prav tako so zdravila podobna kot v Sloveniji. 

 

Varnost 

Država je izredno varna, tako javna prevoza sredstva kot nasploh. Seveda se je treba držati načel 

varnosti, v smislu, da kot ženska ne hodiš sama okrog ob 3h ponoči in ne puščaš stvari na javnih 

mestih brez nadzora, sicer pa je država res varna. 

 

Denar 

Valuta je CHF- švicarski frank. Sama sem denar menjala v Sloveniji, in tukaj plačevala s kartico, saj je 

najboljši menjalni tečaj bi v Sloveniji. Priporočam isti način, torej kreditna kartica in denar, 

predhodno menjan v Sloveniji. Menjalni tečaj 1 € =  0,91 CHF. 

 

Prevoz 



 
 

    

V Švico sem letela z letalom iz Benetk, za kar sem plačala ca. 80 € s prtljago, poleg tega pa še za 

prevoz do Benetek 20 €, in dodatnih 20 € za vlak Zurich – Basel, nazaj sem letela pravo tako za ca. 

80€, vendar iz Basla, tako da sem vse skupaj za prevoz na odštela 240 €. Karto sem rezervirala preko 

aplikacije Skyscanner. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Komunicirali smo preko e-maila, kjer so me kontaktirali oni, bili so res ažurni z odgovori in se izredno 

potrudili odgovoriti na vsa vprašanja in mi pomagati pri vsem. Tako, da sem šla dobro pripravljena na 

izmenjavo. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Študenti so me prišli iskati na železniško postajo, nato pa so me peljali do stanovanja. Pravo tako so 

mi pomagali pri nakupu mesečne vozovnice za javen prevoz in pokazali, kjer je bolnišnica. Ker je čas 

počitnic, so nekateri bili žal na dopustu, a so se, ko so bili v mestu, res potrudili in kuhali z nami, nas 

peljali v mesto, itd. Kontaktno osebo pa sem sicer, žal, videla 2x v celem mesecu. 

 

Nastanitev  

Nastanjena sem bila v študentskem stanovanju, v mirnem predelu mesta Basel, natančneje v Gross 

Baslu. Soba je bila zelo udobna, velika, s francosko posteljo. Kopalnica je bila čista, kuhinja rav tako, le 

hladilnik je bil malo premajhen. Sicer je imelo stanovanje tudi balkon, kar je bilo res super, sicer pa je 

bilo čisto in udobno. Edina slaba stran je, da je bilo 35 min stran od bolnišnice z busom oz. 25 min s 

kolesom. Kolo mi je zagotovila punca, ki je sicer živela v stanovanju, tako da je bilo vseeno hitro, 

poleg tega pa sem se zbudila pred delom. 

 

Prehrana 

Prejela sem žepnino, in sicer 300 CHF, vendar je cena obroka v Švici ca. 12, 13 CHF, tako, da sem 

kuhala sama,  ponavadi za dva dni vnaprej. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Delo se je začelo z reportom ob 7:45, kjer se je poročalo o novih pacientih, ogledalo radiološke slike 

in izvajalo predstavitve. Nato se je po jutranji kavi začelo delo na oddelku, obravnava novih bolnik, 

opravljanje anamneze in statusa, beleženje v računalniški sistem, analiza EKGja in laboratorijskih 

rezultatov, kar je bilo res vse samostojno, mentor je na koncu vse pregledal, podal konstruktivno 



 
 

    

kritiko oz. pohvalo. Nato je sledila vizita, kjer smo šli do vseh pacientov. Potem dodatno sprejemi 

novih pacientov, poročanje itd. Dodatno mi je bil omogočeno tudi vpogled v izvajanje medicinske 

diagnostike, ultrazvok srca, gastroskopija, ultrazvok trebuha itd. Poleg tega pa tudi samostojno 

izvajanje različnih testov, kot je Schellong, različni vprašalniki s pacienti, kot je Epiworth Sleepiness 

scale itd. Delo sem ponavadi zaključila okoli 16:00, odvisno koliko je bilo za narediti. 

Mentorstvo 

Mentor mi je predal novega pacienta, nato sem ga samostojno pregledala, opravila celotno 

anamnezo, status, prebrala EKG, poročilo iz radioloških preiskav in rezultate laboratorija, nato pa vse 

skupaj napisala v bolnišnični računalniški program. Nato sem morala poročati, on pa mi je podal 

mnenje. Poleg tega mi je dovolil izvajanje različnih testov, pojasnjevala sem tudi poteke raziskave 

pacientom itd. Res super izkušnja, saj je bilo ogromno samostojnega dela, tako da 8, 9 ur mine brez 

težav, ker se vedno nekaj dogaja in delaš res veliko sam, mentor pa ti je vedno na voljo za vprašanja. 

 

Socialni program 

Prostega časa sicer ni bilo veliko, saj se v Švici dela nekje 9 ur. Za vikende smo sicer odhajali na eno- 

do dvodnevne izlete, recimo v Zurich, Freiburg, Luzern, Bern. Socialni program je bil organiziran en 

dan, in sicer 29.7., ko so nas peljali v okolico Berna, ob jezero Thur, kjer smo se z gondolo peljali na 

vrh gore Niederhorn, od tam nadaljevali pot peš do prostora za piknik, kjer so spekli tipične švičarske 

klobasice, vegeterijanci pa smo uživali v siru. Nato smo se s posebnimi skiroji peljali v dolino, se 

osvežili v jezeru in se v popoldanskih urah vrnili v Basel.  

 

Splošna ocena izmenjave 

 V splošnem res super izmenjava, študentu je dovoljeno samostojno delati, v smislu pregleda 

pacientov, opravljanje anamneze, branja EKGja, izvajanje različnih testov, pri čemer pa mu je mentor 

vedno na voljo za morebitna vprašanja.  

 

Potrebnik 

Stetoskop, lučka, nevrološko kladivce, plašč in hlače niso potrebne, saj jih študenti prejmejo v 

bolnišnici. 

Približna razdelitev stroškov 

Letalska karta, prevoz do in iz letališča: 240 € 

Stroški prehrane: 300 € 

Potovanja po Švici in okolici: 100 € 



 
 

    

 

 

Slika 1: Basel in reka Ren 



 
 

    

 

Slika 2: Niederhorn, socialni program 



 
 

    

 

Slika 3: Skok v jezero Thur 



 
 

    

 

Slika 4: Socialni program ob jezeru Thur 



 
 

    

 

Slika 5: Ognjemet na nacionalni dan, 31.8. v Baslu 



 
 

    

 

Slika 6: Zurich iz razgledne točke Lindenhof 

 

 

------------------ 

SPLOŠNA NAVODILA: Poročilo naj vsebuje vsaj 4 slike s kratkim opisom (+ te slike tudi ločeno priloži 

v e-mailu), ki najbolje orišejo celotno izmenjavo. Fotografije bodo lahko uporabljene v propagandni 

namen. POMEMBNO: poročila so namenjena predvsem za prihodnje generacije, zato se pri poročilo 

potrudi!  

 

Poročilo shrani kot pdf obliko in ga poimenuj DRŽAVA, MESTO – ime in priimek (npr: NEMČIJA, 

BERLIN – Jaka Novak. V primeru, da si šel/šla na raziskovalno izmenjavo -  NEMČIJA, BERLIN 

(raziskovalna izmenjava) – Jaka Novak 


