
ENOMESEČNA POLETNA IZMENJAVA V MESTU TURKU NA FINSKEM 

 

 

Letošnji julij sem preživela v mestu Turku na Finskem, ki 

je slabi dve uri vožnje z vlakom zahodno od Helsinkov. 

Finsko sem si izbrala zato, ker sem zaradi dobrega slovesa 

njihovega zdravstvenega sistema pričakovala, da bi lahko 

od praktičnega dela precej odnesla, hkrati pa se mi je ta 

izmenjava zdela odlična priložnost za spoznavanje dela 

Skandinavije, ki bi bilo v primeru potovanja v lastni režiji 

precej dražje. Tudi izbor mesta Turku se je izkazal kot 

dober, saj je poleg tega, da je zelo prijetno tudi  odlično 

izhodišče za potovanja naokrog. 

 

Sama organizacija izmenjave je potekala brez težav. Maja 

sem dobila pismo dobrodošlice, v katerem so bili vsi 

bistveni podatki o tipu nastanitve, prehrani, cenah, 

možnostih prihoda v mesto in podobno. Tudi s podpisovanjem obrazca za pridobitev finančnih sredstev z 

Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije nisem imela nobenih težav. Po dogovoru me je na letališču v 

Turku pričakala moja kontaktna oseba Mariokka, ki mi je izročila nekaj brošur o Finski in Turku ter nekaj drugih 

uporabnih informacij ter me peljala do mojega stanovanja, naslednji dan pa še v bolnišnico, da me je predstavila 

mentorju.  Kasneje je sicer nisem več videla. 

 

Stanovala sem v študentskem stanovanju, kjer sem imela svojo sobo, poleg mene sta živela še dva medicinca; 

dekle, ki je prihajala stanovanje le med vikendi in fant, ki sem ga srečala le enkrat. To je pomenilo, da sem imela 

skoraj ves čas bivanja stanovanje le zase. Stanovanje je bilo sicer na odlični lokaciji,  pet minut do bolnišnice in 

deset minut do centra mesta. Edina pripomba je bila, da je potrebovalo kar nekaj čiščenja, ko sem vselila, sesalec 

ali metla tam najbrž nista bila uporabljena že vsaj kakšne tri- mesece, straniščna školjka bi se ravno tako 

primerjala s tistimi, na kakšnih bolj obiskanih cestnih postajališčih. Pa sem si potem nekaj počistila, malo pa se 

pač tudi privadila. Poleg tega sem imela morda malo nesreče, ker so bili vsi ostali študentje razen mene, skupaj 

nas je bilo sedem, stanovali skupaj po dva, kar je bilo predvsem za kakšne krajše skupne popoldne aktivnosti ali 

pa samo popoldansko »kafetkanje« malo bolj prikladno. Sicer pa smo se tuji študentje in domačini spoznali na 

spoznavnem pikniku, kjer smo si tudi izmenjali telefonske številke in se potem preko celotnega meseca tudi 

redno družili. 

 

Prakso sem opravljala na oddelku za ginekologijo in porodništvo, in sicer sem bila dva tedna v ginekološki 

ambulanti in dva tedna v porodnišnici. Malo sem bila sicer v dvomih, če je pametno izbrati področje medicine, iz 

katerega še nisem imela vaj in predavanj. Na koncu izmenjave se mi ni zdelo, da bi bilo bistveno drugače, če bi 

že imela opravljen ta izpit, ves čas pa sem si tudi pomagala z žepnim priročnikom. Sicer sem v bolnišnico 

prihajala ob osmih, odhajala pa ponavadi že okrog enih ali dveh 

popoldan. Dva tedna, ki sem jih preživela v ginekološki ambulanti, 

so bili za prvo srečanje z ginekologijo zame precej zanimivi, videla 

sem veliko različnih primerov, delo pa je še bolj popestrilo to, da je 

bilo vzdušje v ambulanti precej čustveno, neprestano so se menjali 

občutki sreče in žalosti. Velja omeniti, da je na Finskem ginekologija 

na sekundarnem nivoju zdravstvenega sistema, tako da so v 

ambulantah skoncentrirani zanimivejši in težji primeri. Sicer med 

pogovorom med zdravniki in pacientkami zaradi jezika nisem 

razumela popolnoma nič, sem pa se zato kar nekaj naučila med 

samim pregledom in med pogovorom z zdravnikom o posameznih 

primerih. Mentorji so bili vsi zelo prijazni z mano, čeprav so bili 

včasih z informacijami nekoliko skopi, deloma zaradi omejenih 

časovnih zmožnosti, deloma tudi zaradi finskega karakterja. Finci 

pač z besedami ne razmetavajo, povejo zgolj najpomembnejše. Sem 

pa vedno na kakšno dodatno vprašanje dobila odgovor. Je bilo pa 

drugače prvi teden v porodnišnici, kjer sem imela res nesrečo z 

mentorico, saj se z mano preprosto ni ukvarjala. Kljub večkratnemu 

nagovarjanju njej in tudi trem ostalim zaposlenim na oddelku, da bi 

lahko kaj videla, sem veliko večino časa na oddelku preprosto presedela s knjigo v roki. Je bil pa zato zadnji 

teden, ob drugi mentorici, precej drugačen, saj sem videla kar precejšnje število porodov, se naučila osnovnega 



pregleda porodnice in lahko asistirala pri več carskih rezih. Za primerjavo, kolegica iz Španije, je enkrat v enem 

samem, sicer res zelo delovnem dnevu, pomagala kar pri sedemnajstih porodih. Tako da je veliko odvisno tudi 

od sreče. 

 

Kar se tiče same organizaciji zdravstva, sem dobila predvsem občutek, da vse precej bolj gladko teče. Odnosi 

med osebjem so zelo dobri, lepo se mi je zdelo, da se vsi med seboj kličejo po imenih, tako so se predstavili tudi 

meni. Nazivov se praktično ne uporablja, tudi na vseh imenskih značkah je vedno pisalo samo zdravnik ali 

zdravnica, ne glede na to, če je šlo za specializanta ali profesorja. Po mojem mnenju so tudi zaradi tega odnosi 

pristnejši. So se nam pa vsem tujim študentom tudi pacienti zdeli veliko manj zahtevni kot pri nas, vedno nas je 

spremljal občutek, da zdravnikom pri njihovem delo stoodstotno zaupajo. Kar se tiče opreme, se mi je zdelo, da 

so bolje podprti z računalniškimi sistemi in da je dosti manj »papirja« kot pri nas, glede opreme pa težko sodim, 

sej pri nas vaj iz ginekologije in porodništva še nisem opravljala. Ni pa se mi zdelo, da kaj od tega kar sem 

videla pri njih, pri nas ne bi bilo na voljo. Delo poteka počasi, na primer za pacienta v ambulanti je tako 

namenjenih vsaj pol ure, tudi v porodnišnici je bilo časa za pogovore ob kavi navadno precej. Naj omenim še, da 

nam je za vsak delovni dan pripadal topel obrok v bolnišnični kantini. Obroki so sestavljeni podobno kot pri nas, 

navadno nekaj mesa s prilogo in solato ali pa kakšna enolončnica, tako da se je dalo dobro najesti. 

 

Popoldneve smo skupaj z drugimi študenti preživljali ob sprehodih po mestu, zvečer smo si privoščili kakšno 

sicer zelo drago pivo na ladjicah, ki so spremenjene v lokale, odšli smo se kopat na bližnjo plažo, pa na kakšen 

sladoled, ki smo ga pojedli na travnatem obrežju reke Aure. Zadnji ponedeljek sem si privoščila tudi celodnevno 

kolesarjenje po bližnjem otoku, dobiti prost dan v 

bolnišnici namreč ni bila težava. Imeli smo tudi večer 

mednarodnih jedi in pijače, za katerega prej nismo 

vedeli, da bo, kar se je izkazalo celo kot dobro, ker 

smo morali uporabiti več domišljije, saj nihče ni imel 

ničesar s seboj. Sicer pa smo imeli tudi organiziran 

vikend v bližini Turkuja, ob jezeru smo taborili skupaj 

z ostalimi študenti, ki so bili na izmenjavi v drugih 

mestih na Finskem. To pa je bilo tudi poleg 

spoznavnega piknika in mednarodnega večera vse, kar 

so nam njihovi študentje organizirali, so bili pa vedno 

pripravljeni pomagati s koristnimi nasveti in 

informacijami. Pomagali so nam tudi pri pridobitvi 

kartice za cenejše potovanje z vlakom, kas smo 

izkoristili za skupna potovanja v Helsinke in v bližnje 

Tampere. S špansko kolegico sva potovanje v 

Helsinke dopolnile še z obiskom Tallinna, kar je bila res lepa izkušnja. Še bolj nepozabno pa je bilo tridnevno 

potovanje v Stockholm, kamor sicer dnevno vozijo trajekti s Turkuja. Stockholm se ob daljšem obisku Finske 

resnično splača obiskati, saj je po mnenju mnogih eno najlepših mest v Evropi, tudi mene je tako rekoč očaral. 

 

Tovrstna izmenjava je gotovo izkušnja, ki je ne pozabiš. Poleg tega, da sem se s pomočjo praktičnega dela 

naučila veliko novega, dobila neposreden vpogled v njihov zdravstveni sistem, je to lep način spoznavanja 

dežele, njenih ljudi in njihovih navad. Preko pogovorov pa spoznavaš tudi dežele, od koder prihajajo preostali 

tuji študentje in dobiš prijateljstva tako rekoč z vsega sveta. Izmenjavo na Finskem bi vsekakor priporočala. 

Čeprav morda ni tako eksotična, ima številne druge prednosti. Poleg dobre organizacije same izmenjave kot tudi 

praktičnega dela je to tudi lokacija, predvsem imam v mislih Turku, ki je odlično izhodišče za spoznavanje 

drugih delov Finske, kot tudi za popotovanja po njihovem čudovitem arhipelagu in naprej na Švedsko. Predvsem 

njihova narava s številnimi jezeri in nepreglednimi področji borovničevja, kot tudi noči, ki jih pravzaprav ni, so 

nekaj, zaradi česar je Finsko pač vredno doživeti. 

 

 

Anja Pusovnik  

(na kakšna dodatna vprašanja bom z veseljem odgovorila na mailu anja,pusovnik@gmail.com) 

 

 


