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Izmenjava je trajala od 1. do 31. avgusta, in sicer v mestu Sao Jose do Rio Preto, ki sicer ni bilo na
nobenem od treh mest na »seznamu želja«.  Je pa za razliko od mesta , bil upoštevan moj interes
glede mikrobiologije in infekcij, saj sem bila umeščena na Oddelek za mikrobiologijo, v Laboratorij za
mikotična obolenja.

Rio Preto je manjše mesto (800 000 prebivalcev) v državi Sao Paulo, 5 ur vožnje oddaljeno od mesta
Sao Paulo. Ker ne leži ob obali, se temperature avgusta povzpnejo do 33 stopinj, medtem ko je v
obmorskem Sao Paulu lahko občutno hladneje. V zimskem obdobju (junij, julij, avgust) prevladuje
suho obdobje, kar dobesedno pomeni nič dežja. Ne glede na (relativno) majhnost mesta le-to
premore kar 6 medicinskih fakultet, ki se delijo na privatne in državne, slednje so veliko boljše. Rio
Preto bi najbolj slikovito lahko opisali kot »brazilski Teksas« - veliko govedine, konj, prahu, sertaneja
(izredno popularna turbofolk glasba – Gustavo Lima, Balada Boa). Mesto ne premore veliko
turističnih točk, kar pa se izkaže za prednost glede varnosti – ne glede na splošno prepričanje o tem,
kako nevarna je Brazilija, bi se Rio Preto lahko primerjal (relativno) z Mariborom – seveda tudi tukaj
veljajo splošna načela varnega bivanja kot so: izogibanje temnim ulicam, pešačenje v paru, uporaba
taksijev, itd.

Prakso sem opravljala v laboratoriju v kompleksu kliničnega centra. Uraden urnik je bil deljen,
jutranje štiri ure od 8.00 in popoldanske štiri ure od 13. Ali 14. Naprej. Realna situacija je bila, da sem
pričela okrog 9.30 in končala ob 12.30. Kolektiv je bil sicer izredno prijazen, vendar z izjemo
mentorice in diplomantke biologije, ki je opravljala magistrsko nalogo, nobeden ni govoril, niti
razumel angleško. Prvi teden je bil torej namenjen učenju portugalščine, sicer pa je komunikacija
tekla presenetljivo dobro. Večino časa sem preživela z diplomantko in se ukvarjala z njenim
projektom – raziskovala je patogene glive v podtalnici in njihovo rezistenco na antifungike, jutranje
ure pa z mentorico, s katero sva analizirali in identificirali različne kvasovke, dermatofite, itd.  Po želji
sem lahko obiskovala tudi ostale oddelke v laboratoriju (biomedicina in sekcija podgan, molekularna
biologija in CPR, …).

Bivala sem pri gostiteljici Gabrieli, ki je živela je 150m stran od bolnice. Stanovanje je bilo
nadstandardno, imela sem svojo sobo, kopalnico sem si delila z gostiteljico. Kuhinjo sem lahko
uporabljala, večkrat sva si kuhali, čeprav je v bolnišnici delovala nekakšna kantina, ki pa ni bila vedno
najbolj okusna izbira. Gabriela je bila super gostiteljica, 2.vikend v avgustu sem obiskala njen rojstni
kraj in z njeno družino preživela 3 prijetne dni. Zajtrkovala sem doma, za kosilo in večerjo pa sem
ponavadi poskrbela sama, v bližini je bil nakupovalni center s supermarketom in različnimi
restavracijami.

Kar se tiče socialnega programa – IFMSA ekipa se je sicer potrudila in organizirala International
evening, vendar šele 4.teden v avgustu, ko so nekateri študenti (bilo nas je 8), odšli na izlet na obalo.
Tudi sicer organizacije IFMSA ne morem pohvaliti, smo se pa študenti imeli super, saj smo se med
seboj povezali in za vikend obiskali Sao Paulo, Trinidade. Tudi sicer smo se veliko družili in zabavali,



tako da je bila izmenjava super. Predvsem se imamo za to zahvaliti tudi našim gostiteljem, ki niso
člani IFMSA ekipe, saj so nas z veseljem prevažali do klubov, se z nami zabavali, nas vabili na
tradicionalna kosila, itd.

Poročilo morda zveni suhoparno, vendar je bil mesec v Riu Pretu izjemen. Brazilija je dežela prijaznih
ljudi, odlične hrane, raznovrstne glasbe in nepredvidljivih situacij.  Kar se tiče same izmenjave, sem se
veliko naučila, predvsem diagnostike glivičnih bolezni, terapije itd. Ne samo, da sem obnovila znanje
mikrobiologije, kmalu sem tudi samostojno opravljala številne teste za identifikacijo gliv. Urnik je bil
več kot prijazen, pa tudi mentorica je bila zelo razumevajoča. Zadnji dan prakse me je kolektiv celo
obdaroval z japonkami Havaianas. Vzdušje v laboratoriju je bilo izredno toplo in prijetno.

Vsekakor vsem priporočam, da po izmenjavi potujejo po Braziliji. Sama sem v naslednjem mesecu
obiskala še Rio de Janeiro, Salvador in Recife. Le na tak način spoznaš, kako velika je Brazilija in kaj to
pravzaprav pomeni – ne samo, da so ljudje različnih ras, različnih barv ampak da se razlikujejo tudi po
miselnosti. O raznovrstnosti kulture, kulinarike, narečij, itd. ne bom niti zgubljala besed. Celota je
izjemna in vsak najde svoj košček, kamor se hoče vrniti.

In še zadnje priporočilo – naučite se portugalsko, prej ali slej boste v to prisiljeni
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