
 Poročilo – Poletna praksa v Estoniji (Tartu, Julij 2011)  
 
 
1. Pred izmenjavo: Država gostiteljica mi je poslala t.i. »welcome letter«. Ker je država v EU 
sem si uredila ZD zavarovanje kar preko Evropske zdravstvene kartice. S kontakno osebo ni 
bilo nobenih težav, bila je vedno dosegljiva in pripravljena pomagati, posredovati informacije 
in podobno.  
 
2. Prihod v državo: V Estonijo sem potovala z letalsko družbo Lufthansa, in sicer iz Trsta 
preko Münichen-a do Tallinna. Iz Tallinna v Tartu pa sem se peljala z avtobusom (avtobusne 
povezave v Estoniji so zelo dobre in poceni v primerjavi s Slovenijo). Na avtobusni postaji v 
mestu Tratu me je sprejela moja kontaktna oseba in me odpeljala do študentskega doma. V 
domu nas je bivalo 8 študentov medicine, 4 smo si delili kopalnico in kuhinjo in po 2 študenta 
sobo. V sobi sem bila skupaj s študentko iz Nemčije. Študenstki dom je sicer lepo urejen, 
potrebno pa je bilo ob prihodu počistiti stanovanje. Računalnik sem imela s seboj, dostop do 
interneta je zagotovljen, če imaš s seboj tudi kabel. Pralni stroj, sušilni stoj in posode smo 
imeli na razpolago. Dobili smo tudi brošure z zemeljvidom mesta, termini mestnega avtobusa 
ipd.  
 
 
Slika1: soba v študentskem domu 
 

 
 
 
 
3. Praksa (strokovna): Prakso sem opravljala na oddelku za travmatologijo in ortopedijo. 
(Tartu Űlikooli Kliinikum). Na moj prvi dan me je v bolnišnico pospremila moja kontaktna 
oseba, me prestavila mentorju in razkazala bolnišnico. Moja prva 2 tedna sta minila na 
oddelku za ortopedijo, druga dva pa na oddelku za traumatologijo. Lahko rečem da sem zelo 
zadovoljna z delom in prizadevnostjo zdravnikov na obeh oddelkih. Prisostvovala sem 
namreč na veliko operacijah, kjer nisem le opazovala ampak tudi asistirala. Zdravniki so se 
trudili, da bi mi pokazali čim več, da bi se čim več naučila in videla v tem enem mesecu. 



Resnično sem bila zelo pozitivno presenečena, saj so si tako zdravniki kot tudi ostalo osebje 
prizadevali čim bolje razložiti določene stvari in odgovoriti na moja vprašanja.  
 
Moj občajen dan na oddelku se je začel ob 9 uri. Najprej me je doktor seznanil z vsem 
operacijami in vsem kar se bo dogajalo ta dan. Potem je sledila operacija, kjer sem bodisi 
asistirala bodisi opazovala. Imela sem 2-3 operacije na dan, kar seveda pomeni različno 
dolžino, npr. nekje od 4-8h. Po operaciji je včasih sledila diskusija o poteku, prognozi, dr. 
možnostih zdravljenja, včasih pa (posebej na oddelku za travmatologijo) je sledilo delo na 
oddelku, jemanje anamneze in status pacientov. 
 
 
Slika 2: Nekateri zdravniki travmatološkega oddelka in jaz 
 

 
 
 
 
4. Hrana: Imeli smo zagotovljen en topel obrok dnevno v kantini bolnišnice. Najprej so nam 
dali bone v vrednosti 3 EUR, ker pa teh niso sprejeli v kantini smo dobili 57 EUR žepnine.   
 
5. Družabni program: V prvem tednu so estonski študenti organizirali »piknik dobrodošlice« 
in v zadnjem tednu druženje v savni. Vse ostale izlete pa smo si študentje organizirali sami. 
Tako smo se za vikende odpravili v različne kraje: Pärnu (estonsko letovišče), Riga, Vilnius, 
Tallinn, ...  
Ob večerih pa smo se včasih odpravili ven in se zabavali zunaj spoznali druge študente, 
organizirali »movie night«, pekli palačinke ipd.  
 
6. Splošni vtisi in težave: Lahko rečem da sem se imela res odlično. Dejansko ni bilo 
nikakršnih težav, če pa so se kakšne pojavile smo jih hitro rešili. Kar me je malo motilo je bila 
komunikacija z osebjem, ki dela v študentskem domu, ker le ti v večini ne govorijo angleško. 
Tole je bila zame zelo posebno in predvsem pozitivna izkušnja, kjer sem spoznala veliko 
zanimivih ljudi, ter se tudi ogromno naučila. Estonija je vsakor posebna dežela z zelo 



prijetnimi, gostoljubnimi in tudi strokovno zelo izobraženimi ljudmi, zato bi jo vsekakor 
priporočala vsakomur kot državo za izmenjavo.  
 
 
Slika 3: Glavni trg mesta Tartu z znamenito fontano 
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