
LITVA, VILNA 
(klinična izmenjava, avgust 2012) 

 

                               (na sliki: drugi največji kamen v Litvi, na katerega so zelo ponosni :) )  
 

Potovanje v tuje dežele me je vedno privlačilo. Velikokrat sem sanjarila kako spoznavam tujo 

kulturo, poizkušam nove jedi ter spoznavam nove ljudi. Ko sem spoznala, da nam naša fakulteta 

nudi možnost kliničnih in raziskovalnih izmenjav v tujini je bila to samo še pika na i. Dejstvo, da 

lahko opravljamo prakso v tuji bolnišnici je izjemna priložnost, ki sem jo preprosto morala 

zagrabiti. 

 

Samo potovanje proti Vilni je bilo rahlo naporno, zaradi prestopanja, in seveda polno pričakovanj. 

Moja kontaktna oseba mi je sporočila, da prideta z istim letalom še dva, ki se bosta udeležila 

izmenjave. Ta podatek mi je popestril let iz Dunaja proti Vilni, saj sem cel čas opazovala ljudi in 

ugibala kdo še bi lahko bil z mano na izmenjavi. :) 

                                                  (pot do bolnišnice in bolnišnica v ozadju) 

 

Iz letališča smo šli z avtobusom proti študentskemu domu. Le-ta ni bil nekaj posebnega, kljub temu 

da sva bili jaz in moja cimra Madžarka Zsofia v največji sobi izmed vseh, kar so nama vsi  zavidali 

:). Že v prvi uri po nastanitvi sem se spoznala z dobro polovico ljudi, ki naj bi bili skupaj en mesec 

in po pravici povedano, bila sem navdušena. Vsi so bili dobro volje, nasmejani, in zdelo se je 

neverjetno, pa vendar je bil tak občutek, kot da se vsi že dolgo poznamo. Skupaj smo počeli vse, od 

kuhanja, gledanja košarkaške tekme v živo do žuriranja in potovanja skupaj v sosednje države, res 

smo bili tesno povezana skupina. Imeli smo tudi tematske večere, med drugim tudi slovensko 

kuhinjo, ko smo skupaj kuhali in poslušali vse od Kreslina do Sidharte :) ter malezijsko, ko je Nick 



(Malezijec) zahteval, da jemo vsi z rokami. Le-to smo potem večkrat prakticirali, saj nismo imeli 

dovolj pribora za včasih tudi več kot 20 ljudi :) 

 

                                                      (tudi na to se z lahkoto navadiš :) ) 
 

Navdušila me je organiziranost študentov medicine, ki so nas sprejeli v Vilni. Odkar sem bila tam je 

vse potekalo tako kot mora, vsi smo vedeli kaj, kje, zakaj. Prvi dan v bolnici nas je glavna 

koordinatorka počakala, spoznala z našimi mentorji in pokazala nam pomembne dele bolnice (naše 

oddelke in jedilnico :) ). Jaz sem bila na oddelku kardio-torakalne kirurgije. Njihova ekipa je 

delovala kot dobro namazan stroj in v užitek je bilo delati z njimi. Vsi so bili prijazni, odgovarjali 

so na vsa (tudi neumna :) ) vprašanja, sami so nama kazali stvari in razlagali. Na oddelku sem bila z 

Malezijcem Nickom, za katerega sem najprej zmotno mislila, da Malezijci načeloma nimajo dobre 

angleščine in sem se pripravljala na kazanje z rokami na oddelku. Zabavno je bilo ugotoviti, da 

obvlada angleščino bolj kot jaz in da jo v resnici ves čas govorijo doma. No, saj če ne drugega sva 

se na ta račun cel dan smejala :). Na oddelku sva asistirala pri operacijah, vsak dan en. Bilo je 

neverjetno pomagati odpreti sternum, rezati kožo, šivati, opazovati novo operacijo, ki so jo naredili 

prej le 28-krat na svetu!!!, čutiti šum aorte, z lastnimi rokami tipati bijoče srce, defibrilirati srce 

med ventrikularno fibrilacijo!! in še in še ... Ja, na tem oddelku sem dobila toliko izkušenj in videla 

toliko kakor najverjetneje nikoli ne bi videla v Sloveniji na koncu 3. letnika. Ob vikendih smo 

hodili na razno, razne izlete in mini potovanja v sosednje dežele, tako da nisem samo dobro 

spoznala Litve ampak tudi Latvijo in Estonijo. 

 

                                                    (spomenik svobode v Talinu, Estoniji) 
 



Vedno je posebna izkušnja opravljati prakso, vedno vidiš nekaj novega, doživiš nekaj novega 

ampak v tuji deželi je pa izziv toliko večji, s katerim sem se ga z veseljem spoprijela. Sledili sta le 

vprašanji kdaj bom šla naslednjič v tujino in kam :). Če me kdo vpraša, če bi vse še enkrat ponovila, 

bi bil moj odgovor definitivno JA še bi šla nazaj in JA še več bi rada doživela.  

 

 

 

 

                                                                                                                                      Tanita Strgaršek 

 


