
Poročilo klinične izmenjave – Čeljabinsk, Rusija 

Potovati v Rusijo je bila moja dolgoletna želja in na koncu študija se je preko IFMSA izmenjav ponudila 

idealna priložnost, da jo izpolnim. Morda me je kot Slovenca najprej privlačila skoraj nepredstavljiva 

velikost Rusije kot mogočne dežele, sprva nevednega o čudovitih ljudeh in njihovi kulturi. Kakorkoli, 

izkazalo se je, da je bila odločitev prava in ena boljših v mojem življenju.  

Ker sem na izmenjavo želel septembra, so izmed vseh mogočih destinacij za ta mesec bile na voljo le 

tri. Moskva in Sankt Peterburg sta zelo željena, tako da v nobenem primeru ni nujno, da je želji 

ugodeno, poleg tega je Rusija marsikaj več kot le Moskva ali Sankt Peterburg in če želite malo avanture 

le brez panike, če niste sprejeti v omenjeni mesti. Skratka, sprejet sem bil v Čeljabinsk, 1.2 milijonsko 

mesto na južnem koncu Urala, na oddelek za travmatologijo tamkajšnje »železniške« bolnišnice. Sicer 

to ni bila moja prva želja in menda tudi ne želja nobenega izmed tujih študentov na izmenjavi, a kot 

smo se večkrat pošalili je Čeljabinsk izbral nas z najlepšim namenom.  

Če začnem od začetka je po odobritvi prijave s strani DŠMM najprej potrebno izpolniti Application form 

in poslati (elektronsko) vse zahtevane dokumente za povabilno pismo. Rusi vam nato pošljejo Card of 

acceptance, iz katerega je razvidno v katero mesto in oddelek ste sprejeti ter prej ali slej tudi povabilno 

pismo. Za vstop v Rusijo namreč potrebujete vizum, ki mora veljati vsaj za čas vašega bivanja na ozemlju 

Ruske federacije, le-tega pa vam izda Rusko veleposlaništvo na podlagi povabilnega pisma iz Rusije in 

sicer za čas trajanja povabila (izmenjave) na tem pismu. V kolikor želite, da vam vizum velja kakšen 

teden več kot vaša izmenjava, je najbolje, če to sporočite že ob oddaji Application form-a. Meni se je 

zgodilo, da tega nisem storil pravočasno in so mi izdali povabilno pismo točno za čas trajanja izmenjave. 

Ker sem želel po končani izmenjavi še potovati, sem nato naknadno zaprosil za daljše povabilno pismo. 

K sreči so moji želji ugodili brez problema in mi je tako vizum veljal 15 dni več kot moja izmenjava. 

(vseeno je to verjetno bilo bolj izjema kot pravilo). Za vizum zaprosite na konzularnem oddelku Ruskega 

veleposlaništva v Republiki Sloveniji, ki je na Povšetovi 40 (ne na sedežu ambasade!) v Ljubljani. Na 

spletni strani so objavljene točne uradne ure za sprejem dokumentov in izdaje vizumov, seznam 

potrebnih dokumentov ter vloga za izdajo vizuma. Kot tip vizuma svetujem, da napišete 

»izobraževalni«, v tem primeru bo za vas izdaja brezplačna. Svetujem tudi da ste tam kakšne pol ure 

prej, ker se do odprtja vrat ponavadi nabere kar dolga vrsta, vrata pa ni nujno da odprejo točno ob uri. 

Če gre brez težav vam vizum izdajo v 5 delovnih dneh, torej vas v najboljšem primeru čaka dvakratno 

potovanje v Ljubljano. Ko imate vizum, je veliko delo za vami.  

Do Čeljabinska sem potoval z letalom iz Dunaja preko Moskve. Prvotni načrt, da bi iz Moskve do 

Čeljabinska uporabil del transsibirske železnice, sem zaradi pomanjkanja časa, prihranil za povratek 

domov. V občilih kritizirana varnost ruskega notranjega letalskega prometa se je vsaj na videz izkazala 

za nepotrebno, morda tudi zaradi bližajočih se olimpijskih iger in večjih mednarodnih varnostnih 

zahtev. Seveda se da leteti tudi direktno iz Ljubljane, cene pa so malo višje. Enosmerna karta za dva 

leta me je tako stala 300€, veliko ceneje pa se da v Rusiji potovati z vlakom. Za 1800 km dolgo pot od 

Ekaterinburga do Moskve v 3. razredu, ki je trajala 30 ur, sem odštel le preračunanih 60 €. Ob zaključku 

izmenjave mi je viza veljala še 15 dni in ta čas sem izkoristil za malo bolj avanturistični povratek domov. 

Kljub opozorilom in zavijanjem z očmi, predvsem s strani Rusov, glede smiselnosti in primernosti takšne 

poteze, se je na koncu izkazala kot zelo prijetna in pozitivna izkušnja. Iz Čeljabinska sem do 

Ekaterinburga potoval z avtobusom (ruske cestni promet je obupen!), od tam po delu transibirske 

železnice do Moskve, naprej znova z vlakom do Sankt Peterburga in končno spet po zraku nazaj do 

Dunaja. 

Ko sem stopil na tla v Čeljabinsku, mi je bilo jasno da prihajam v drugačen svet in občutil sem, da je to 

kar sem si želel. Na letališču me je pričakala moja kontaktna oseba, ki me je pospremil do sobe v 



tamkajšnjem študentskem domu. Ker sem sprva mislil, da bom v Čeljabinsku edini tuji študent, me je 

sprejem še 6 tujih študentov toliko bolj razveselil. Obema na čudo mi je roko stisnil tudi moj cimer Žiga 

iz Slovenije. Bivali smo v apartmaju študentskega doma, ki je zunaj spominjal bolj na zapuščeno 

tovarno, kot na stavbo dostojnega bivanja. Dejansko so bile razmere za domače študente zelo slabe in 

v študentskem domu naj bi bivali le tisti, ki si nikakor ne morejo privoščiti privatnega stanovanja, saj je 

bivanje praktično brezplačno. Vseeno je bil naš apartma urejen za potrebe tujih gostov in upoštevaje 

to, razen da smo imeli samo hladilnik in mikrovalovno pečico, je bilo bivanje solidno. Poleg tega se z 

malo improvizacije človek navadi in prilagodi marsičemu. Med tednom smo imeli v bližnji restavraciji 

poskrbljeno za kosilo, kar je ob omejenih možnostih priprave lastne hrane, prišlo še kako prav. 

Klinična praksa je potekala na oddelku za travmatologijo Chelyabinsk Railway Hospital ali bolje rečeno 

na vseh kirurških oddelkih, saj razporeditve niso jemali zelo striktno, poleg tega je bilo tako, zaradi ene 

velike ovire - jezika, tudi najbolje. Poleg odgovornega za mednarodno aktivnost na njihovi medicinski 

univerzi in hkrati naši bolnici, kirurga Dmitrija, je le zelo malo zdravnikov govorilo angleško ali nemško. 

Moj mentor, travmatolog naj bi sicer znal osnove nemščine, a se je izkazalo, da nama te osnove niso 

ravno koristile. Torej, v Rusiji se govori rusko in verjamem, da bi bilo veliko lažje za njih in zame, če bi 

prišel tja s širšim znanjem ruščine. Če druga ne, se naučite brati cirilico, to se lahko izkaže za bistveno 

prednost. »Železniška« bolnišnica je v lasti Ruskih železnic, ki so posredno v lasti države, torej je in ni 

javna bolnišnica. Zagotavlja zdravstveno oskrbo zaposlenim na Ruskih železnicah in njihovim 

nezaposlenim družinskim članov širšega območja ter vsem ostalim prebivalcev v neposredni okolici 

bolnišnice. Ravno zaradi privatnega pridiha ima značaj nadstandardne bolnišnice (ker v Rusiji večina 

stvari, ki je javnih oz. vladnih trpi zaradi pomanjkanja in počasnega napredka), ki je dejansko 

razpolagala z modernimi diagnostičnimi in terapevtskimi možnostmi, seveda z ruskim pridihom, kar pa 

za ostalih skoraj ducat bolnišnic, koliko jih je v samem Čeljabinsku, menda ne velja. Standard oskrbe 

bolnikov je, kot rečeno, razen nekaj izjem bil na solidnem nivoju. 

Praksa je bila osnovana zelo svobodno in že na začetku je bilo rečeno, da je večina stvari odvisna od 

nas in naših želja. Prve dni je tako bilo kar klišejsko malo zmede glede organizacije, dokler nismo končno 

prišli v stik s kirurgom, ki je bil odgovoren kar za vse tuje študente. Ta nas je vsako jutro razdelil po 

oddelkih in me vključil v njegove aktivnosti ali pa mi dodelil drugega nadzornega zdravnika. Večinoma 

je to izgledalo tako da nas je razporedil po operacijskih dvoranah, kjer smo večinoma opazovali različne 

operacije. Mene, ker je načeloma bil moj matični oddelek travmatologija, je, če se je le dalo, poslal v 

eno od travmatoloških-ortopedskih operacijskih sob, kjer sem tako glede urnika kot glede vsebine bil 

zelo svoboden. Sicer sem večinoma prisostvoval na vizitah ter operacijskih posegih. Navzoč sem bil pri 

raznovrstnih posegih na travmatiziranih pacientih, večinoma pa je šlo za ortopedsko travmatologijo. 

Na mojo željo mi je bil omogočen tudi obisk drugih oddelkov, plastične kirurgije, splošne kirurgije in 

kardiovaskularne kirurgije, kjer sem v operacijski dvorani prisostvoval pri operacijah ustrezne 

patologije. Kar nekajkrat nam je bil v popoldanskem času omogočen obisk simulacijskega centra (ki je 

popolnoma sodoben in eden od desetih podobnih v Rusiji), kjer smo na simulatorjih trenirali 

laparoskopske kirurške veščine ter nujna stanja na lutkah. 

Klinično in strokovno torej moje izmenjave ne morem pohvaliti, zato ne izberite Rusije (kot je bilo že 

opisano v prejšnjih poročilih) če želite narediti zavidljiv napredek v svojem znanju, vsekakor pa ne 

smem reči, da nisem dobil občutka glede kliničnega dela, strokovnosti in sposobnosti zdravnikov (ki je 

daleč od tega, da bi bila slaba!), stanja njihovega zdravstvenega sistema ter razmer in težav s katerimi 

se soočajo. Včasih so pač pomembni tudi (samo) občutki.:) 

S strani gostujoče IFMSA ekipe je bilo odlično poskrbljeno za organizacijo nastanitve, transporta in 

dodatnih informacij ter opravil ob prihodu v Rusijo. Vsakemu tujemu študentu je bila dodeljena 

kontaktna oseba, ki je bila zadolžena za sprejem na letališču, transport do študentskega doma, vsi 



skupaj pa so pomagali pri registraciji vizuma, telekomunikacijskih težavah, gospodinjskih opravilih in 

drugih zadevah povezanih z izmenjavo in dobrim počutjem. Iz izkušenj prejšnjih študentov v Rusiji je 

to kar malce presenetljivo, kar pa lahko morda razloži podatek, da Elena Belyantseva (ena izmed dveh 

NEO-v za celotno Rusijo) prihaja iz Čeljabinska in nam je bila tudi vedno na razpolago. 

Pravtako je vreden vseh pohval tudi socialni program, ki se je vršil v popoldanskem in večernem času 

ter med vikendi. Še več, krog prijateljev se je hitro širil tudi med prijatelji teh študentov in skoraj ni 

minil popoldan, da ne bi bili deležni njihove pozornosti. Tako smo si ogledali ruski balet, tekmo domače 

hokej ekipe, obiskali muzeje, raziskali mesto Čeljabinsk, odšli na izlet na Ural, odšli na eno izmed 

sosednjih jezer, obiskali sosednje mesto Ekaterinburg, prisostvovali na predstavitvi IFMSA izmenjav na 

gostujoči univerzi, odšli na drsanje, rolanje, vožnjo s kolesi,… Seveda niso manjkale tudi zabave, na 

katerih smo se zabavali sami ali v družbi Rusov.  

Rusija in Čeljabinsk sta mi zlezla pod kožo, ko sem prestopil mejo in moram reči, da sem bil z vsakim 

dnem bolj domač z okoljem in reakcijami, ki sem jih bil deležen. V nadaljevanju bom temu v dokaz 

zapisal nekaj anekdot:  

Kontrasti so prisotni na vsakem koraku - od grozljive vojaške discipline na carini, do vonja po vodki na 

letalu, ki po vsej verjetnosti prihaja iz sosedovih ust. Od siromaštva in zamorjenih pogledov, do z zlatom 

okrašenih bogatašev v pregrešno dragih avtomobilih. Dalje, neizmerno prijazni ljudje, tako med 

študenti kot tudi sicer na eni in nevarnosti predvsem ponoči, ko te npr. nadlegujeta pijana vojaka, 

umazana kot iz fronte, ki ti kažeta čine in jima ne moreš dopovedat, da nisi iz Amerike, na koncu pa 

samo zahtevata denar in ti kot prijatelja svetujeta/ukažeta, da je najbolje če greš domov, na drugi 

strani. Poseben svet, ki ga vsaj v meri kot pri nas še ni dosegla zahodna norija, po drugi strani pa bolj 

ali manj očitno hrepenenje po ameriškem na marsikaterem področju. V centru mesta je bilo ogromno 

barov z imeni kot so Panamerikano, Amerikan kofi, Džejms batler (seveda v stilu »piši kao što govoriš«) 

v katerih paradoksno igra angleška glasba, nihče od natakarjev pa ne zna angleško. 

Surova Rusija se je npr. pokazala, ko sem tekel do obalo jezera (ki je veliko, da mu ne vidiš konca, 

takšnih pa je v okolici ogromno) in potisnil nos čez vrata 2 metra visokega betonskega zidu, nad katerim 

je bila tabla z napisom »Beregovaja ohrana« (obalna straža), da bi pač videl jezero in obalo. V tistem 

trenutku pa me je opazil varnostnik, začel kričati in žvižgati, nakar je pridirjal razburjen nemški ovčar in 

se mu postavil ob bok. Ni si težko predstavljati kako kričal sem sorry, sorry, on pa grozljivo nazaj v 

smislu: Ne ti meni sori, izgini! No, domov sem tekel v turbo prestavi, kar je imelo za posledico, da sem 

nekaj dni šepal na levo nogo.  

V Čeljabinsku je nenavadno, da si tujec ali turist, ker tam tudi po mnenju Rusov, ki niso iz Čeljabinska, 

nimaš kaj videti/obiskati. Tako lahko postane kar nadležno, ko se na ulici, za tabo ozre vsak, ki mu na 

uho prileti neznana govorica. Zanimiva je anekdota izpred medicinske univerze, ko so študentje po 

govorici ugotovili, da smo tujci in je bilo v naslednjem trenutku okrog nas zbrana množica brucev, ki so 

ihteli od navdušenja, posneli vsak s svojim telefonom isto skupinsko fotografijo in snemali vsakega 

izmed nas v maternem jeziku z namenom, da bodo to objavili na svojem fb profilu. Kljub vsemu je 

angleško znala samo ena študentka, ki je prevajala vsem ostalim. Zanimivo se je počutiti kot gazela na 

safariju. 

Kot vsak obisk tuje dežele in kulture, me je bivanje v mednarodnem okolju osebno izpopolnilo, saj so 

se v pogovorih širila obzorja znanja, duha in razumevanja drugih predelov sveta, njihovih kultur in 

trenutnega globalnega stanja. Spletla so se trdna prijateljstva, padle so številne obljube, potrditve in 

vsaj s tega stališča je trajanje obiska bilo prekratko. Rusija mi bo ostala v spominu kot sijajna dežela 

ogromnih razlik in raznolikosti ter posebnih, a izjemnih ljudeh. 



Za kakršnakoli vprašanja ali podrobnosti glede izmenjave, transporta ali potovanja, me lahko kadarkoli 

kontaktirate na: dejan.krajnc1@gmail.com.  

 

Dejan Krajnc 
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