
 
 

    

TURČIJA, EDIRNE – avgust, 2018 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

Ime, priimek, letnik: 

Elena Pelivanova, 6. letnik (elena.pelivanova@yahoo.com)  

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 31. 8. 2018 

 

Kraj izmenjave 

Edirne je mesto v najzahodnejšem delu  Turčije s populacijo okoli 140.000 prebivalcev. 

Nahaja se v bližini bolgarske in grške meje. Mesto je mirno, podnevi živahno z veliko 

restavracij in pubov. Edirne je bogat z različnimi znamenitosti, kot so mošeje, muzeji in 

palače. Najbolj znana je mošnja Selimiye Camii, ki je mojstrovina arhitekta Mımara Sinana. 

Turčija je islamska država in je mogoče zaradi tega težje razmeti turški način življena in 

njihova pravila. Alkohol je prepovedan,  nočno življenje in  žuranje je skoraj zamrlo. Ljudje 

v Edirnu so bili načeloma prijazni, komunikacija pa je bila otežena, ker skoraj nihče ne 

govori angleško. 

 

Viza 

Za vstop v Turčijo je potreben samo veljavni slovenski potni list (ne osebno izkaznico!), ki 

mora biti ob vstopu v državo veljaven še najmanj 6 mesecev. 

 

Zdravje 

Pred odhodom sem opravila standardne preiskave (krvna slika, urina), kar seveda ni bilo 

obvezno. Opravila sem tudi štetje protiteles za Hepatitis B. Za Turčijo se ni potrebno cepiti 

proti drugim boleznim. Več  študentov je zbolelo za drisko (domačini ne pazijo najbolj na 

čistočo pri pripravi hrane), tako da svetujem, da obvezno imate nekaj kar bi vam pri tem 

pomagalo kot so npr. probiotiki.   

 

Varnost 

Edirne je načeloma varno in mirno mesto. Spoznala sem se z dosti prebivalcev iz Edirneja, 

ki so nam povedali, da lahko hodimo tudi zvečer naokrog in  se ne bo nič slabega zgodilo. 

Včasih smo pešačili iz centra do kampusa, vendar smo večinoma potovali z mestnimi 

avtobusi.  Tudi podnevi smo bili kar sproščeni in morebitnim nevarnostim nismo posvečali 

preveč pozornosti .  

 

 

Denar 



 
 

    

V Turčiji se uporablja turška lira. 1 lira je 0,14 €, ampak konstantno varira. Mi smo včasih 

čakali dan ali dva da zamenjamo evre in pri tem dobimo več lir. Najbolj se splača, da imaš 

mednarodno kreditno kartico, ki jo lahko uporabljaš brez provizije. Pametno je tudi, da od 

doma vzameš čim več evrov in jih v Turčiji zamenjaš. Jaz sem najprej zamenjala evre v 

menjalnici, potem pa sem dvigovala denar kar na bankomatu. Boljše je, če naenkrat 

dvigneš večjo količino denarja, ker ti za vsak dvig banka vzame določen procent.  

 

Prevoz 

Ker sem bila v času odhoda v južni Makedoniji, je bila najbolj razumna opcija da sem šla v 

Edirne z avtobusom. Direktne linije do Edirneja ni bilo, pa sem ravno zaradi tega najprej šla 

do Istanbula (z turško agencijo Yadran) in nato  od Istanbula z avtobusom  nazaj do Edirne. 

Vožnja do Edirne je trajala približno 3 ure, ampak je precej hitro minila. Avtobusi so zelo 

sodobni. Vsak ima lastni touchscreen z raznimi filmi, igricami ter glasbo. Vsakih 20 minut 

se po avtobusu sprehodi gospod, ki ponudi vodo, sok, čaj, prigrizek, razkužilo za roke itn. 

Vse to je vključeno v avtobusno karto, ki pa stane samo 8 evrov. Potovala sem približno 12 

ur vse skupaj. Plačala sem približno 80 evrov za obe smeri Makedonija- Istanbul- Edirne ter 

za nazaj. Rezerivrala pa sem dan pred odhodom .  

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Sama sem prva kontaktirala svojo kontaktno osebo preko e-maila, nato je potekala 

komunikacija preko Facebooka in Whatsapp-a. Večinoma mi je kontaktna oseba pozno 

odpisovala ampak vseeno na koncu mi je povedal vse, kar je bilo pomembno. Tako sem se 

počutila zadosti pripravljena že pred odhodom. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Sprejem s strani tujih študenov je potekal zelo organizirano. Preko whatsapp aplikaciji smo 

povedali kdo bo kam prispel in so nas kontaktne osebe počakale na dogovorjenem mestu. 

Na avtobusni postaji v Istanbulu me zaradi nesporazuma ni  počakal nihče, ampak sem 

sama hitro ugotovila kje lahko kupim avtobusno karto za Edirne. V Edirnu pa me je čakala 

punca, s katero sva  se potem do konca izmenjave družili in je sčasoma postala moja zelo 

dobra prijatelica. 

 

Nastanitev  

Stanovali smo v hostlu, ki pripada bolnišničnemu kampusu. Sobe so bile čiste in zelo v redu. 

Vsaka soba je bila za dve osebi s svojo kopalnico, hladilnikom in TV. Dali so nam tudi 

posteljnino in brisače. Edino kar smo pogrešali je bila klima, še posebej tisti, ki so bivali na 

južni strani hostela, ker je bilo zelo vroče oz. vsak dan nekje do 35 stopinj. 



 
 

    

Ni mi bilo všeč to, da nismo imeli vedno dostopa do pralnega stroja ter likalnika. Da bi si 

kaj oprali smo klicali oz. Iskali čistilko hostela. Tudi, ljudje, ki so delali na recepciji so bili 

neverjetno nesramni.  

Od bolnice smo bili oddaljeni približno 5 min. V bližini je bila ena velika trgovina ter še ena 

manjša, dosti restavracij, Burger King, par slaščičarn ter veliko kavarn. V kampusu je bil 

tudi športni bazen ter fitnes center, ki smo ga plačali samo 1 evro za cel dan.  

Prehrana 

Vsak dan smo lahko dobili kosilo in večerjo v menzi v bolnišnici, kamor hodijo tudi ostali 

študentje in zdravniki. Na izbiro so imeli vsak dan samo en meni, ki je bil isti tako za kosilo 

kot za večerjo. Hrana je bila vsak dan podobna in ni bila preveč dobra. Večinoma smo kosilo 

jedli v menzi, zvečer pa smo hodili v mesto in tam probavali vse možne turške dobre in 

tradicionalne jedi. Še posebej znana in okusna so turška jetra ter turške slatke jedi kot je 

baklava. Načeloma je bila hrana cenejša kot v Sloveniji, v restavracijah kot tudi v marketih. 

Delo v bolnišnici oz. Inštitutu 

Jaz sem bila na oddelku za kardiologijo. Skupaj z mano so bili še tri študenti iz Bosne ter tri 

študentke iz Turčije. Kot sem že omenila angleški jezik je bil problem za vse turke. Zato z 

bolniki ali z drugimi zdravniki direktno nismo mogli veliko komunicirati. Naš mentor je 

obvladal angleščino, tako je vsa komunikacija potekala preko njega.  

Vsak dan smo se gostujoči  študentje srečali z mentorjem ob 9h v angiološkem laboratoriju. 

Najprej smo se pogovarjali o potekajoči angiografiji in včasih smo tudi mi sodelovali pri 

izvedbi le-te. Ko se je angiografija končala smo potem delali vsi skupaj vizito. Najprej se je 

mentor pogovarjal z njegovimi specializanti in študenti v turščini vse glede pacientov, 

potem pa je vse prevedel še v angleščino. Nakratko je povzel vse o določenem pacientu: 

anamneza, status, preiskave, ki so jih naredili, zdravljenje in prognoza. Vmes je vedno imel 

par vprašanj, tako da je nam spodbujal k aktivnemu sodelovanju in razmišlanju. Vidili smo 

zelo zanimive primere: WPW sindrom, kardioverzija, ki je bila narejena zaradi AF, 

perikarditise, kardiomiopatije itd. Po viziti je vsak dan potekalo  predavanje z mentorjem o 

določenih pomembnih zadevah. Imeli smo predavanje o dispneji, srčnem popuščanju, AMI, 

bolezni zaklopk, odčitavanje EKG, tahiaritmije, bradiartmije itd. Debatirali smo in 

spraševali vse kar nas zanima in nam ni bilo dovolj jasno. Naučili smo se dosti  o kardiologiji.  

Po predavanju smo šli na kosilo, po tem pa smo delali v kardiološki ambulanti. Po odvzeti 

anamnezi je naš mentor delal klinični status (včasih smo status delali tudi mi študentje, še 

posebej ko je bilo kaj patološkega za pričakovati, npr.šum zaklopke). Potem nam  je mentor 

vse razlagal za vsakega pacienta posebej. Pokazal nam je izvide, terapijo in razložil vse 

kako bo nadalje ukrepal in kaj bo predpisal. To je trajalo približno do 16h. Tako da smo v 

bolnišnici ostajali vsak dan do 16h. Dva krat smo bili tudi na kardiokirurgiji in gledali by 

pass operacije.  

 



 
 

    

Mentorstvo 

Mentor je bil več kot prijazen. Dober zdravnik, dober učitelj in dober človek. Zelo se je trudil 

in nam pokazal vse zanimive primere. Razlagal je tako da si zavedno zapomnimo. Določene 

pomebmbne stvari smo ponavjali večkrat. Počutila sem se, kot da je naši prijatelj in sem ga  

lahko vprašala skoraj vse, kar mi ni bilo dovolj jasno brez da se počutim nevedno.   

 

Socialni program 

Glede socialnega programa nažalost nisem najbolj zadovoljna. Organizirani sta bili 2 

ekskurziji za Kapadokijo ter Antalijo, ampak jaz sem bila na čakalni listi in nisem šla, ker 

sem se pozno prijavila. Razen teh dveh ekskurzijahi, so nam turške kontaktne osebe 

organizirale samo še eno kosilo v Karagadzu (zelo lepo mesto v bližini Edirneja) in to je bilo 

to. Večinoma je bilo to tako slabo organizirano, ker so bili vsi študenti na počitnicah in 

redko kdo izmed njih je bil v Edirnu, da bi se z nami okvarjal. Samo ena punca iz Edirneja, 

se je z nami družila več in je bila naš »lider«  vsepovsod. Smo pa bili zato vsi študentje na 

izmenjavi zelo družabni.  Bilo nas je 12 in smo vsak dan po bolnišnici šli v center ali pa smo 

delali neko drugo aktivnost v kampusu. Ker je cel tretji teden bil bajram in bolnišnica ni 

delala, smo imeli cel teden prost. Takrat smo šli v Grčijo na morje tri dni. Dva dni smo šli 

paraglajdat v Tekirdagu. Na koncu smo par dni preživeli tudi v čudovitem Istanbulu in od 

tam smo šli vsi domov. 

 

Splošna ocena izmenjave 

9ka. Bilo bi 10, če bi se domači študenti z nami okvarjali več in če ne bi bilo tako strogo v 

hostlu. Drugače je bilo zelo zanimivo. Spoznala sem se z različnimi kulturami in kolegi iz več 

držav Evrope pa tudi iz Afrike. Naučila sem se dosti medicine (oddelek kardiologije 

priporočam vsem, ki boste šli v Edirne).  Dobila sem nove izkušnje in obiskala zelo lepa 

mesta. Ni bilo slabega dneva v celem mesecu! Odlična izkušnja z odličnimi osebami! 

Priporočam vsem, ki se boste odločili za Turčijo. 

 

Potrebnik 

Turki se večinoma oblačijo v oblačila z dolgimi rokavi tudi ko je zelo vroče, ampak razumejo 

da smo mi tujci, tako da brez skrbi glede oblačil. Komarjev je dosti, tako da so replenti 

priporočeni. Higiena je kot sem že omenila malo bolj slaba, zaradi tega priporočam tudi 

dezinfekcijske gele ter probiotiki ( v primeru , da vam čaka ista zgodba kot nas). Dežnika 

nisem potrebovala. Načeloma vse lahko kupite tam, ker je tudi bolj poceni. Lahko pa se 

naučite ( z duolingo ) osnovne turške besede, da vam bo lažje v katerikoli situaciji, ko se 

morate znajti sami. 

 

Približna razdelitev stroškov  



 
 

    

Prevoz me je stal 80 EUR vse skupaj (Kavadarci, R. Makedonija – Istanbul; Istanbul- Edirne, 

isto za nazaj). Ena karta za mestni avtobus v Edirnu je stala okoli 40centov.  

Prehrana:  bila je brezplačna v hostlu. Pogosto sem jedla tudi v centru,  kar pomeni pirbližno 

3-4 evrov za en bogati obrok. Sendviči ali tosti so bili seveda bolj poceni 1-2 evrov.  

Prenočišča: v Grčiji 15 evrov za 1 noč, V Istanbulu – hostel ‘’ the Hub’’ 9 evrov za 1 noč.  

Drugo: paraglajding v bližini Tekirdaga 25 evrov. 

Družabni programi: oba izleta sta stala okoli 70 evrov. 

 

Načeloma so cene veliko nižje kot v Sloveniji, vklučujoč oblačila, kozmetika, prehrana, igre, 

itd. 

 

 

 
Slika 1.: Gostujoči študenti z mentorjem prof.dr. Fatih Ozcelik v angiološkem laboratoriju. 

 



 
 

    

 
Slika 2.: ‘’Igranje glasbenih inštrumentov'' v nekdanji bolnišnici (današnji muzej) – Sultan II. 

Bayezid Kulliyes.  

 

 
Slika 3. Jedli smo tradicionaln turški zajtrk, postrežen s skodelico čaja. 

 



 
 

    

 
Slika 4.: Jaz pred najbolj znani mošnji v Edirnu- Selimiye Camii. 

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

 

 


