
Brazilija - Rio de Janeiro - avgust 

Ortopedija 

 

- pred izmenjavo: pomoč države gostiteljice pri urejanju papirjev, 

vize, welcome letter, razpolaga kontaktnih oseb... 

Pred odhodm so po mailu poslali obsiren welcome letter. Kontaktirali 

so me vodja izmenjav, druzabnega programa in gostiteljica (host) pri 

kateri sem bival v casu izmenjave. 

 

- prihod v državo: vas je kdo počakal na letališču/postaji, peljal v 

bodočo nastanitev, razložil sistem delovanja prakse itd. 

Pricakali sta me vodja izmenjav in punca pri kateri sem stanoval ter z 

njo odsel do nastanitve. Ob prihodu sta mi razlozili kako poteka 

praksa ter potek prvega dne. 

 

- praksa (raziskovalna ali strokovna): opišite kaj ste počeli na 

praksi, kakšno je bilo sodelovanje z mentorjem, koliko ur ste v 

povprečju delali, vas je prvi dan nekdo odpeljal do mentorja in 

predstavil,itd. 

Prvi dan sem sel na oddelek v spremstvu vodje izmenjav, ki me je 

predstavila sefu oddelka. Ta me je dodelil profesorju, ki vodi skupine 

specializantov in studentov zadnjega letnika medicine. Bil sem v 

skupini pod mentorstvom specializanta v 3. letu specializacije (v 

Braziliji je to zadnje), ki me je dnevno usmerjal, kaj bom pocel. 

Vecinoma sem asistiral pri operacijah, dovolili so mi precej. Nekaj 

dni sem bil tudi v ambulanti, kjer so mi med obravnavo bolnika 

pokazali pomembne simptome ter vmes ali kasneje prevedli in razlozili 

situacijo. Sodelovanje z mentorjem in vsem osebjem je bilo zelo dobro. 

Delal sem od 3-10 ur, odvisno od sporeda operacij oz. ambulante. 

 

- nastanitev: kje ste spali, ste bili zadovoljni z nastanitvijo, kaj 

pa hrana, koliko obrokov dnevno je bilo zagotovljenih 

Zivel sem pri druzini v mirni cetrti s katero smo se odlicno ujeli, 

kjer sem tudi vecinoma jedel. Hrana s strani IFMSA so bili brezplacni 

kuponi za kosilo v bolnisnicni menzi (1 dnevno), ki je ok, ce si zelo 

lacen. 

 

 -družabni program: je bilo kaj organizirano, ste se tuji študentje 

med sabo organizirali, itd. 

Organiziran je bil spoznavni piknik. Tuji studentje smo si sami 

organizirali izlete in oglede po mestu, vecinoma v spremstvu kaksnega 

od brazilskih studentov. 

 

 - splošni vtis/težave 

Zame je bil mesec v Riu nepozabna izkusnja. Priporocam iz druzabnega 

in medicinskega vidika. 



 

Andrej Bavec 


