
Klinična izmenjava Brazilija (16.7.2012-10.8.2012)

Najina brazilska postulovščina se je pričela 12.7.2012, ko sva odletela z letališča
v Benetkah. Ker do Fortaleze ni direktenega leta, sva najprej letela do Lizbone in
naslednji dan do Fortaleze. Fortaleza je glavno mesto zvezne države Ceara.
Leži ob obali na severovzhodu Brazilije. Mesto ima 2,5 mio. prebivalcev.
Na letališču sta naju pričakala gostitelj Luiz Fernando in njegov brat Pedro. Z
avtomobilom sta naju odpeljala domov, kjer so naju pričakali še preostali člani
družine. Najprej so nama razkazali stanovanje, vključno z najino sobo. Sprejem je
bil topel in prijazen. Dodelili so nama svojo sobo s kopalnico. Kljub temu, da
govorita angleško samo Luiz in Pedro, smo se vsi po malem potrudili za dobro
komunikacijo (tudi s pomočjo rok). Čeprav so nama bili gostitelji dolžni zagotoviti
samo 1 obrok dnevno, sva dobila vsak dan vsaj 2 obroka, včasih pa celo 3 ali 4,
kolikor sva sama želela. Tudi vse stvari iz njihovega hladilnika so nama bile na
voljo. Družina ima hišno pomočnico, ki ti pripravi hrano po želji. Tudi v bolnici sva
dobila en brezplačni obrok dnevno. Na začetku prakse, ko še nisva prejela
kartončkov za obrok v bolnici, naju je na kosilo povabil najin mentor, ki ni pustil,
da bi kosilo plačala sama. Tudi kasneje naju je včasih najin mentor povabil na
kosilo z ostalimi zdravniki. Hrana doma in v bolnici je bila zelo dobra.
Družina se je zelo trudila in nama želela vedno pomagati. Vedno so našli čas in
voljo, da so naju peljali kamorkoli sva si zaželela, oziroma so poiskali nekoga, ki
je to naredil. Fortaleza je dokaj nevarno mesto, zato po 18.00 uri, ko zaide sonce,
ni preveč varno hoditi po mestu in se voziti z avtobusom. Varno je samo na
določenih delih mesta, kot je npr. Beira Mar, predel ob plaži, kjer je dobra
osvetlitev, veliko ljudi, restavracij ... Po 18.00 uri tako vedno rabiš nekoga, ki te
mora peljati po mestu z avtomobilom. Čez dan ni z javnim prevozom nikakršnih
težav, zato sva se v bolnico zjutraj peljala z avtobusom. Vožnja je trajala 15
minut.
Prvi dan je z nama v bolnico odšel gostitelj, ki naju je predstavil najinemu
mentorju zdravniku Juanu Mejii. Mentor je bil zelo prijazen, govoril je odlično
angleško in je med drugim tudi zelo znan srčni kirurg v Braziliji. Delala sva v javni
bolnici za transplantacijo srca in pljuč, kjer so na čelu z najinim mentorjem tako
dobri, da ga je ministrstvo za zdravstvo prosilo, da izdela program transplantacij
za celotno Brazilijo. Poleg transplantacij se v tej bolnici ukvarjajo še s kardio
kirurgijo, torakalno kirurgijo in tudi s pediatrično kardio kirurgijo. Ker so v času
najine izmenjave opravili samo eno transplantacijo, sva prisostvovala le pri
operacijah iz ostalih prej omenjenih področij. Pediatrična kardio kirurgija je
področje, ki ga v Mariboru nisva mogla izkusiti in tudi nisva mogla videti teh
operacij. Spoznala sva kar nekaj prirojenih anomalij srca in videla kako jih v
praksi operativno razrešimo. Najin mentor je operiral je samo ob petkih, preostale
dni, pa je sprejemal bolnike, organiziral simpozije ... Kljub temu, da je zelo
zaposlen človek, je vedno našel čas za naju in pogovor z nama. Želel naju je
veliko naučiti, občasno je preverjal najino znanje s kratkimi vprašanji, s čimer je



lahko videl ali razumeva stvari. Ko je sam operiral, sva se mu lahko pridružila v
operativnem polju in poskusila zašiti kakšno rano. Preostale dni pa sva samo od
daleč opazovala operacije. Veliko ostalih kirurgov je tudi govorilo angleško, zato
sva jih vedno lahko vprašala, kaj se dogaja pri operaciji. V bolnico sva morala priti
ob 8.30 uri. Najin zdravnik je ponavadi prišel šele ob 10.00, zato sva čas, ko sva
čakala nanj, porabila za pregledovanje mailov itd. V njegovi zdravniški sobi ima
sicer računalnik, katerega lahko uporabljajo vsi. Najin mentor dela tudi v privatni
bolnici, zato ga včasih ni bilo v javno bolnico. Kadar ga ni bilo, sva se lahko sama
pridružila katerikoli operaciji sva želela. Enkrat naju je mentor povabil, da sva z
njim odšla tudi v privatno bolnico. Privatne bolnice v Braziliji so podobne našim
javnim bolnicam, javne bolnice pa so dosti slabše. Zdravstveni sistem v Braziliji
se popolnoma razlikuje od našega Evropskega sistema.
Najin gostitelj je dvakrat tedensko delal na urgenci. Z veseljem naju je povabil, da
sva se mu pridružila. Njihova urgenca je cisto drugačna od naše. Prvi vtis je bil
obupen. Pacienti po več ur čakajo, da pridejo na vrsto (tudi nujni primeri), ker ni
dovolj sob ležijo kar po hodnikih, vsepovsod je polno policajev, ki skrbijo za
poseben del hodnika namenjen zapornikom, skratka v naših očeh je to popolen
kaos. Na urgenci dela orgomno študentov, ki sami popolnoma oskrbijo bolnika,
pred tem pa se seveda posvetujejo z zdravnikom. Zdravniki na urgenci samo
pomagajo in učijo študente, v primeru težjih poškodovancev pa le te oskribijo
sami, če študentje nimajo dovolj znanja. Tudi nama so pustili, da sva sama
oskrbela rane - čiščenje rane, aplikacija lokalne anestezije in zašitje rane.
V času najine izmenjave sva se s preostalimi študenti na izmenjavi srečala le
trikrat. Na izmenjavi nas je bilo v Fortalezi le 6 študentov in še to smo bili skupaj
le 14 dni, saj so nekateri prej zaključili z izmenjavo. Vsak študent se pretežno na
izmenjavi druži samo z gostitelji in njegovimi prijatelji. Brazilski študentje se
drugače zelo trudijo in so bili zelo prijazni. Kot sva že omenila je glavni razlog,
zakaj se ne moreš večkrat videti, da si vedno vezan na prevoz, saj so razdalje
velike. Med vikendi nama nikoli ni bilo dolgčas, saj sva vedno odšla na kakšen
izlet. 2 vikenda sva si organizirala sama, preostala 2 pa sva odšla z družino. Tudi
med tednom naju je skoraj vsak dan gostitelj odpeljal v mesto, na njihovo najbolj
znano nakupovalno ulico, glavno tržnico, poskusili smo tipične brazilske
jedi itd. Nekaj večerov pa smo ostali doma in klepetali po več ur. Postali smo res
dobri prijatelji in zelo nama je žal, da je mesec tako hitro minil.
Izmenjava je bila super izkušnja. Dobila sva priložnost videti kako je živeti na
drugem koncu sveta, v deželi 3. sveta, v mestu, kjer živi več prebivalcev, kot jih
živi v celotni Sloveniji in je 365 dni sončno in vroče. Spoznala sva čudovite ljudi,
drugo miselnost in kulturo. Dobila veliko novih prijateljev in izkušenj. Edino slabo
izkušnjo sva doživela zadnji dan izmenjave, saj nikakor nisva mogla pridobiti
certifikata in podpisov od mentorja, saj je bil le ta na službeni poti v Sao Paolu.
Na oddelku žal nihče ni govoril angleško, zato se je bilo nemogoče dogovoriti kaj
želiva in kaj morajo urediti (kljub velikim naporom ob uporabi google translator-ja).
Certifikat sva tako morala dobiti po pošti, še prej pa so nama poslali skeniran



dokument na elektronski naslov. Na koncu se je vse dobro izšlo, le z majhnimi
težavami.








