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Na izmenjavo sem se odpravila v Brazilijo, v Florianópolis, glavno mesto dežele Santa Catarina. Mesto 

leži na obali na jugu Brazilije in po njihovih standardih spada med manjša mesta. Sestavlja ga otoški in 

kontinentalni del, k mestu spada še nekaj manjših otočkov. Center, vse glavne zgradbe in bolnišnica 

se nahajajo na otoku, ki je s kontinentom povezan z mostom. Ima okrog 500.000 prebivalcev, je 

sodobno, razvito, lepo. Jug na splošno velja za bolj razvitega in modernega v primerjavi s severom, 

vsa velika mesta, ki jih povezujemo z Brazilijo se praktično nahajajo na jugu. Je veliko varnejše od 

drugih velemest, so nas pa vseeno opozorili, naj smo previdni (ne na avtobus sam ponoči, ne v slabo 

osvetljene ulice, ne nositi veliko denarja…). Sama sem bila tam v njihovi zimi, tako da vreme ni bilo 

ravno magično. Temperature so nihale od mrzlih 12 stopinj (Brazilci si oblečejo bunde) do vročih 30 

(tako je bilo sicer samo dva dni pa vseeno). Veliko je deževalo oz. je bilo oblačno, se je pa vmes 

pokazalo tudi sonce. Mesto velja za »surfers paradise«, ima mnogo, nešteto peščenih plaž z visokimi 

valovi, kar privablja veliko deskarjev. Ti so tudi pozimi so v vodi.  

 

Za nastanitev je bilo poskrbljeno, streho nad glavo mi je nudila tamkajšnja študentka Vanessa s svojo 

družino. Živijo na zelo lepi lokaciji, tik nad plažo, vendar precej oddaljeni od mesta, zaradi česar sem 

za pot v in iz bolnišnice porabila skoraj eno uro ali včasih še več. Pa še avtobusi so v tisti del vozili 

netočno in le na vsake pol ure oz. 40 min. Imela sem svojo sobo, kopalnico sem si delila z ostalimi 

člani gospodinjstva. Vrata hladilnika so bila zame vedno odprta,  Vanesso sem zelo težko prepričala, 

da mi je dovolila kaj plačati oz. kupiti glede hrane. Moja gostiteljica je stara 31 let, je poročena in ima 

5-letno deklico. Študira medicino in je v drugem letniku. V Braziliji so najboljše fakultete in univerze 

javne, privatne so zelo drage in pogosto tudi ne tako kvalitetne. Zato je priti na javno fakulteto za 

medicino zelo težko. Zaradi tega ljudje velikokrat študirajo nekaj drugega, nato pa poskušajo doseči 

standard za vstop na medicinsko fakulteto (test na katerem moraš zbrati določeno št. točk). 

Konkretno Vanessa je študirala biotehnologijo, po končanem študiju se je za 8 let zaposlila, nato je pa 



spoznala, da ji brez medicine živeti ni in se odločila, da bo zdravnica. V drugem poskusu je dosegla 

dovolj točk in bila sprejeta na medicino. Trenutno sanja o specializaciji iz žilne kirurgije. Vsakemu 

mednarodnemu študentu dodelijo še »madrinho/padrinha«, ki študenta pričaka na letališču (mene 

sta počakali obe, ker Ruby nima avta), ga prvi dan prakse predstavi mentorju, razkaže bolnišnico, 

mesto, odgovarja na vprašanja, ki jih ima prišlek… Tako se je z mano ukvarjala Ruby, ki je tudi 

poročena in je pred medicino diplomirala iz psihologije. Tudi ona je šele v 2. Letniku medicine, ima pa 

veliko željo postati nevrokirurginja. Obe se že sedaj ukvarjata z veliko projekti, ki jima bodo prinesli 

točke za specializacijo.  

Glede prehrane nisem imela težav. Zajtrk sem opravila doma, kosilo v bolnišnici. Kosilo je bilo tako 

večinoma precej podobno iz dneva v dan, vendar okusno in brezplačno, tako da se ne morem 

pritoževati. Večerjat smo šli včasih kam ven z ostalimi študenti, ali pa smo kaj pripravili doma. 

 

V bolnišnici sem bila vsak delovni dan od 8h-16h. Delala sem na oddelku za neonatologijo tamkajšnje 

univerzitetne bolnišnice. Dan je bil razdeljen, saj sem dopoldan in popoldan preživela z različnima 

mentoricama. Od 8-12h sem bila na oddelku z zdravimi novorojenčki (tisti, ki so stari nekaj ur in spijo 

pri mamicah, porodniški oddelek/oddelek za perinatologijo). Skupaj z zdravnico Diano sva šli do 

novopečenih mamic, kjer se je ona z njimi pogovorila – o porodu, težavah, počutju novorojenčka, 

dojenju, če otrok sesa, nato vzela otroka, ga dala meni, jaz pa sem ga potem pregledala - poslušaš 

srce in dihanje, preveriš glavico, oči, ušesa, ključnici, potipaš trebuh, preveriš pulze, reflekse, preveriš, 

če so kolki OK. Po pregledu se dojenček vrne k mami in ponavadi po dveh ali treh dneh zapustita 

bolnišnico. Na koncu je bilo potrebno vse to še zapisati. V drugem tednu moje izmenjave sem se s 

pisanjem že potrudila, tako da mi je uspelo vse moje klinične statuse v portugalščini tudi zapisati. 

Tako je bilo vsak dan, saj mora biti sleherni novorojenček vsak dan bivanja v bolnišnici pregledan. Čas 

od 12-16h pa sem preživela na oddelku za intenzivno nego novorojenčkov z zdravnico Luciano. Tam 

so bili predvsem prezgodaj rojeni otroci, tiste z ostalimi težavami (različne gastroshize, omfalokele, 

genetske malformacije) že ob rojstvu premestijo v otroško bolnišnico. Tudi tukaj sem opravljala 

klinične preglede teh miniaturnih ljudi, večinoma so bili v inkubatorju oz. toplih posteljicah. 

Sodelovala sem tudi pri načrtovanju zdravljenja, doziranja zdravil, diagnostike, skupaj smo 

komentirali rezultate različnih diagnostičnih testov. Velikokrat sem šla z zdravnico ali specializantko 



Leticio v porodno sobo, kjer sva pregledali čisto svežega novorojenčka. Ponavadi so nas poklicali, ko 

je bil otrok že na poti v zunanji svet, tako da smo skupaj pričakali otroka, ga pregledali in izpolnili 

papirje. Diana, Luciana in Leticia so govorile angleško, našel se je še kakšen zdravnik, vsi ostali pa so 

se bolj izogibali pogovarjanju z menoj. Tudi veliko študentov ni bilo sposobnih komunicirati v 

angleščini. Glede različnih bolezni, okužb, ki jim pretijo je bilo res presenetljivo poslušati o boleznih, 

ki se jih pri nas učimo pod poglavjem »tropske« in jim ne posvečamo preveč pozornosti. Veliko več je 

tudi AIDS-a, hepatitisov in nosečnic/mamic odvisnih od drog. Zelo šokantno je bilo tudi videti mlade 

punce, ki so postale mame, 14-letnice, 16-letnice, nekatere 18-letnice z že drugim oz. tretjim 

otrokom. Vendar pravijo, da se ta trend umirja in da Brazilija zelo počasi postaja podobna evropskim 

državam – glede urejenosti, varnosti, izobraženosti in navsezadnje tudi starosti žensk ob prvem 

porodu. Ob zaključku res odlične prakse sem se mentoricama in ostalim sodelavcem zahvalila s 

tortico, ki smo jo vsi skupaj veselo pojedli. 

 

 



Tamkajšnji študenti so pripravili nekaj aktivnosti, obiskali smo največji tematski park v Južni Ameriki 

(Beto Carrero), imeli mednarodno večerjo, kjer je vsak prinesel/pripravil hrano/pijačo iz svoje države. 

Planirali smo tudi izlet v Blumenau, kjer priredijo največji Oktoberfest izven Nemčije, vendar nam je 

načrte prekrižalo deževno vreme. Ob vikendih sem skupaj z gostitelji in mojo »madrinho« raziskovala 

otok, obiskali smo več lepih plaž, vendar se nismo kopali. Avto je zelo uporabno prevozno sredstvo na 

otoku, predvsem ponoči . Taksi iz centra mesta do tam kjer sem živela bi stal med 30 in 40 evrov, 

tako da se ga raje nisem posluževala. Na teh izletih smo si privoščili pastel (ocvrto slastno testo, ki 

vsebuje nadev - od sira, rakcev, piščanca do čiste zelenjave) in caldo de cana (sok iz sladkornega trsa z 

limeto), gratinirane ostrige, ocvrte kalamare… Sladkala sem se tudi z vsemi vrstami tropskega sadja, 

ki je tam neverjetno poceni. Slastno! 

 

 



Brazilci so res prijazni ljudje, ki se ob vsakem srečanju objamejo (s prijatelji ali s popolnimi neznanci, 

ki so jih pravkar spoznali), ponudijo pomoč, stanovanje, hrano, se znajo zabavati in dobro jesti. Res je 

tudi, da v Braziliji vse poteka zelo počasi. Tako sama do konca junija nisem vedela, ali bom dejansko 

šla na izmenjavo ali ne. Vse informacije so mi poslali šele zadnji teden v juniju, takrat sem morala na 

hitro poiskati letalsko karto, urediti zavarovanje, se cepiti itd… Glede tega jim lahko pripišem malo 

večji minus. Drugače pa sem preživela 4 lepe tedne, predvsem praksa v bolnišnici je bila (vsaj na 

mojem oddelku) zelo kvalitetna, naučila sem se veliko stvari, mentorica je podpirala mojo 

radovednost z veliko članki in knjigo, ki sem jo dobila v dar. Izmenjavo lahko ocenim kot zelo 

pozitivno izkušnjo in mesto oz. kar Brazilijo z veseljem priporočim vsakemu, ki razmišlja o potovanju 

čez ocean (vendar se na jug raje se odpravite v naših zimskih – njihovih poletnih mesecih).  

 


