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IFMSA KLINIČNA IZMENJAVA 
 
Program mednarodne izmenjave IFMSA je neprofiten prostovoljni projekt študentov medicine po 
svetu. Več kot 8400 študentov vsako leto potuje v tujo državo z namenom pridobitve novega znanja in 
izmenjave izkušenj na področju njihovega študija. Program SCOPE, ki deluje znotraj IFMSA organizacije 
ter omogoča praktično klinično izmenjavo, predstavlja veliko priložnost za tuje in domače študente, 
fakultete in zdravstvene institucije za izmenjavo medicinskega znanja znotraj profesionalnega 
konteksta. 
 

POROČILO O IZMENJAVI 
Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru ima dolgoletno tradicijo sodelovanja in povezovanja s 
številnimi tujimi šolskimi ter zdravstvenimi institucijami. Eden izmed programov izmenjave je tudi 
program IFMSA, ki omogoča aktivnim študentom medicine enomesečno raziskovalno ali klinično 
izmenjavo na katerikoli partnerski ustanovi. Ker sem zbral zadostno število točk z aktivnim 
sodelovanjem, sem se odločil za praktično izmenjavo v eni izmed ponujenih tujih ustanov. Brazilijo sem 
izbral zaradi kulturnega, znanstvenega ter geografskega značaja, ki se močno razlikuje od evropskega 
načina življenja. Maja sem dobil potrdilo, da sem bil sprejet na oddelek urgentne medicine in kirurgije 
v javni bolnišnici Conjunto Hospitalar do Mandaqui v Sao Paulu. 
 
V Brazilijo sem prispel nekaj dni pred izmenjavo, da se podrobneje seznanim z lokalnim načinom 
življenja, okoljem, v katerem bom prebil štiri tedne svojega življenja ter spoznam ljudi, s katerimi bom 
sodeloval. Na letališču me je pobral moj gostitelj ter odpeljal v domač kraj Itu, nedaleč od Sao Paula. 
Tam sem preživel tri dni ter pomagal gostitelju pri njegovi službi kot družinskemu zdravniku. Nato sem 
se odpravil v Sao Paulo ter 1. 8. pričel z delom v bolnišnici. Tam sem se spoznal s svojo mentorico dr. 
Mario Heleno, predstojnico oddelka za urgentno medicino. Seznanila me je z načinom dela, protokoli 
diagnostike ter zdravljenja in me dodelila v skupino lokalnih študentov, s katerimi bom opravljal delo. 
 
Izobraževanje študenta v Braziliji se močno razlikuje od dela študenta v Evropi. Študentje imajo proste 
roke pri diagnosticiranju ter predpisovanju terapije pacientom vse od 4. letnika dalje in samostojno 
asistirajo pri številnih operacijah. O svojem delu redno poročajo svojim mentorjem, ki podpisujejo 
napotnice, poškodbene liste in recepte, ki jih napišejo študentje. Številne preprostejše posege opravijo 
študentje sami. Tukaj je bilo prvič, da sem šival živega pacienta, medtem ko je tak poseg zanje povsem 
običajen. Prav tako sem apliciral lokalno anestezijo, očistil rane, izrezal zdravi rob ter ocenjeval potrebo 
po nadaljnjih postopkih zdravljenja. 
 
Pristop mentorjev do študentov je precej bolj kolegialen in prijateljski. Profesorji nenehno razlagajo 
snov študentom, spodbujajo njihovo kritično mišljenje in zastavljanje vprašanj. Ko razlagajo snov, jo 
pričnejo razlagati preprosto in s slikovitimi primerjavami. Z veseljem povedano večkrat ponovijo in 
razložijo na drugačen način. Kljub pomanjkanju časa, si ga za študente zmeraj vzamejo dovolj, pa čeprav 
to pomeni tudi do uro ali še več razlaganja. Več kot enkrat je kirurg prekinil operacijo, pograbil svoj 
tablični računalnik in zbranim študentom razložil postopek posega, naravo poškodbe ter možne 
zaplete. 
 
Odnos do pacientov se zrcali v odnosu mentorjev do študentov. Čeprav je časovna omejitev na 
pacienta podobna omejitvi v Sloveniji, se zdravniki s tem preveč ne omejujejo. Vsakič si vzamejo čas, 



da pacientu podrobno in na preprost način razložijo naravo njihove bolezni, potek zdravljenja ter 
prognozo. 
 
Tekom svoje izmenjave sem od ponedeljka do petka od 8. ure zjutraj do 16. ure popoldne opravljal 
prakso na oddelkih urgentne medicine in kirurgije, ki sta med seboj neločljivo povezani veji medicine. 
Poleg apliciranja lokalne anestezije sem redno opravljal razne lokalne posege, kot so čiščenje in šivanje 
odprtih ran, vstavljanje katetrov, jemanje krvnih vzorcev, opravljanje triaže in podobno. Nato sem na 
kirurškem oddelku pomagal pri operacijah, podajal orodje in opravljal manjše posege. 
 
Po mojem opažanju je študentom v Braziliji dovoljeno veliko več, pacienti pa so kljub slabši oskrbi 
izredno hvaležni za opravljeno delo, saj je javno zdravstvo v Braziliji redka dobrina. Tekom svoje 
izmenjave sem močno okrepil svoje praktično in teoretično znanje medicine, poleg tega pa sem prvič 
zares okusil adrenalin šivanja pacienta, ki se je zaradi popustitve anestezije že želel vstati z operacijske 
mize. Pridobil sem na samozavesti in prestal prvi resnejši preizkus opravljanja zdravniškega poklica v 
manj idealnih pogojih. 
 
Gostitelj mi je nudil lepo urejeno stanovanje (lastna soba, TV, kopalnica, kuhinja, itd.) na izredno dobri 
lokaciji, oddaljeni le nekaj minut od avtobusno-železniško-metro postaje Carrao. Od tam sem vsako 
jutro potoval z dvema podzemnima linijama ter enim avtobusom do bolnišnice Conjunto Hospitalar do 
Mandaqui, kar mi je vzelo približno uro do uro in pol. Javni prevoz v Sao Paulu je zelo dobro urejen, a 
ne poceni (ena karta znaša približno 1€). Priporočam uporabo Unico urbane kartice, ki omogoča 
majhen popust pri prestopanju med podzemno železnico in avtobusom. 
 
Svojega gostitelja ne morem prehvaliti. Skrbel je, da smo študentje imeli socialni program, iskal zabave, 
nas peljal naokoli in nam redno pošiljal sezname dogodkov in zanimivosti v mestu. Vodstvo IFMSA je 
na nas praktično pozabilo, saj razen mojega gostitelja študentje nismo bili v stiku z nikomer drugim. K 
sreči ima Sao Paulo kar dve četrti (Vila Madalena in Rua Augusta) namenjeni zabavi, zato je dogodke 
izjemno lahko najti. Brazilci so zelo družabni in odprti ljudje, zato lahko tam spoznaš veliko novih 
prijateljev, ki bodo naredili vse, da bo tvoj obisk prijeten. 
 
Ulična hrana je poceni in prisotna povsod, popularne so samopostrežne restavracije, kjer stehtajo, 
koliko si si naložil na krožnik. Nobena izmed opcij ni draga, pametno je povprašati domačine o njihovih 
najljubših lokalih. McDonald's je k sreči težko najti, saj je brazilska hrana neprimerno boljša. Za Brazilce 
je pica gurmanska jed in temu primerne so tudi cene (od 15 pa vse do 30€ za navadno pico). Zaradi 
velikega števila azijskih priseljencev so popularne tudi azijske restavracije, ki imajo zanimiv brazilski 
pridih in jih je vredno preizkusiti. 
 
Menim, da je bila izmenjava vredna vsake minute, ki sem jo preživel v Braziliji in si želim, da bi tam 
ostal še nekoliko dlje. Znanje, ki sem ga pridobil v tamkajšnji bolnišnici, bom s pridom uporabljal pri 
izpopolnjevanju veščin tukaj v Sloveniji. Sedaj je moj odnos do kolegov ter pacientov veliko bolj odprt 
in samozavesten kot pred izmenjavo. Končno sem pripravljen pričeti opravljati zdravniški poklic. 
 
 
Matej Breznar 
 
  



PRIDOBLJENA ZNANJA 
- samostojno praktično delo zdravnika na triaži 
- pravilen pristop do pacienta 
- jemanje anamneze ter klinični pregled 
- vstavljanje urinskega katetra 
- intubacija nezavestnega bolnika 
- čiščenje kontaminirane rane 
- priprava bolnika na operativni poseg 
- šivanje odprtih ran 
- asistiranje pri operaciji 
- prepoznavanje ter podajanje inštrumentov 
- kirurška priprava na operacijo, čiščenje rok ter oblačenje kirurških halj 
- aplikacija lokalne anestezije 
- jemanje krvnih vzorcev 
 

FINANČNI RAZREZ STROŠKOV IZMENJAVE 
Povratni let v Sao Paulo: 1250€ 
Povratni let v Rio de Janeiro: 85€ 
Stroški javnega prevoza do bolnišnice ter nazaj do stanovanja: 80€ 
Stroški prehrane: 560€ 
Ostali stroški bivanja 300€ 
 
Skupaj: 2175€ 


