
RUSIJA-STAVROPOL, AVGUST 2014 

Zakaj Rusija in zakaj Stavropol, mesto o katerem nihče ne ve nič? Nasičen z zahodno medicinsko 

miselnostjo, sem se odločil enomesečno izmenjavo preživeti v državi, ki jo obkrožajo številni 

stereotipi in predsodki. Želel sem se na lastne oči prepričati, kaj je res in kaj ni. Pred začetkom 

mojega poročila pa še dva pomembna podatka. Pred odhodom je potrebno v Ljubljani urediti rusko 

vizo, ki je brezplačna, potrebno je le navesti, da gre za izobraževalno vizo. Priporočam, da se pred 

odhodom v Rusijo naučite vsaj nekaj osnovnih fraz ruščine, saj vam lahko pride zelo prav. V bolnišnici 

in v mestu namreč le redko kdo govori angleško.  Tudi če se naučite le nekaj besed v ruščini, bo vaš 

minimalen trud obilno poplačan. 

STAVROPOL 

Stavropol je mesto s približno 400,000 prebivalci. Nahaja se na vznožju severnega Kavkaza in 

predstavlja tudi glavno upravno, kulturno in univerzitetno mesto severnega Kavkaza. Za ruske pojme 

je to manjše mesto. Mesto je zelo zeleno in čisto. V samem mestu se nahajajo številni parki in jezera, 

kjer se je možno kopati. Prav tako ima velik glavni trg z velikim kipom Lenina, na njem pa potekajo 

tudi vojaške parade. Obiskati je tudi možno vojaški muzej in naravoslovni muzej, slednjega še posebej 

priporočam, saj ima veliko in zanimivo zbirko živali in okostij, med drugim tudi okostje mamuta. 

Prevoz po mestu poteka večinoma s tipičnimi kombiji in malo večjimi avtobusi. Plača se vsako vožnjo 

posebej, stane pa približno 30 centov. Vožnja je lahko včasih naporna, saj so temperature poleti okoli 

30 stopinj. V mestu ni veliko tujcev, tako da smo se velikokrat počutili kot zvezde, saj so se ljudje, ko 

so opazili, da govorimo angleško, velikokrat na ulici ustavili in se z nami pogovarjali (a zgolj v ruščini) 

ter slikali. Prav tako smo bili velikokrat deležni brezplačnega sadja in zelenjave na tržnici, saj se je 

prodajalcem zdelo zelo zanimivo, da v to mesto pridejo tudi tujci. Ljudje so, za razliko od 

stereotipnega prepričanja, zelo topli in prijazni. In čeprav mesto leži med dvema ognjema, relativno 

blizu nemirne meje z Ukrajino in na vznožju vedno nemirnega severnega Kavkaza, je mesto 

popolnoma varno. 

PRAKSA 

Praksa je bila zelo zanimiva in raznolika. Izbereš si lahko skoraj katerikoli oddelek si zaželiš, le dovolj 

vztrajen moraš biti. Sam sem opravljal prakso na različnih oddelkih: abdominalna kirurgija, 

proktologija, oddelek opeklin in gnojnih ran, nekaj dni pa sem preživel tudi v rešilcu. Prakso smo 

opravljali  5 dni na teden, približno 2-5 ur na dan. Dva dni smo delali tudi ob vikendih, kadar smo bili v 

rešilcu tudi v 12 urnih izmenah. Na vseh oddelkih so nam dovolili veliko samostojnega dela in 

asistiranje na operacijah. Izpostavil bi oddelek opeklin in gnojnih ran, kjer smo bili priča velikemu 

številu hudo opečenih pacientov in situacijam, ki zahtevajo kar močan želodec. Delo na tem oddelku 

je bilo zelo zahtevno, saj so ti pacienti hudo poškodovani in v velikih bolečinah, tako da je bilo 

potrebno biti  pri previjanju ran zelo potrpežljiv, pa tudi paziti moraš na lastno varnost, saj ima veliko 

pacientov različne infekcijske bolezni. Naučiš pa se zelo veliko o oskrbi ran in procesu celjenja. 

Operacije so večinoma presajanje kože in različne nekrektomije. Zdravniki v bolnišnicah so zelo 

prijazni in na nočnih dežurstvih radi povabijo na obilno večerjo, ki si skuhajo sami. To je izjemna 

priložnost, da okusite tradicionalne ruske jedi kar med prakso v bolnišnici.  Zelo zanimivo je bilo tudi 

delo v rešilcu, saj imaš priložnost dajati injekcije, nastavljati infuzije, delati razne teste, snemati EKG 

ter še veliko več. Je pa delo naporno, saj moraš tudi pomagati pri transportu pacientov. Tako se je 

zgodilo, da smo transportirali pacienta ob tretji uri ponoči iz sedmega nadstropja samo s pomočjo 



odeje. Vendar je izkušnja nepozabna, saj je to tudi priložnost, da vidiš, v kakšnih razmerah živijo 

ljudje. Tako smo obiskovali paciente, ki živijo v najbolj mondenih vilah z bazenih in tudi tiste, ki živijo 

v barakah.  

BIVANJE&PREHRANA 

Ena izmed večjih pomanjkljivosti je bila, da nismo imeli zagotovljenega dnevnega obroka, čeprav nam 

je bilo to obljubljeno. Na srečo je bila poleg našega študentskega doma menza, kjer si lahko dobil 

obilno kosilo za manj kot 4 evre. V mestu je tudi veliko restavracij in lokalov s povprečnimi cenami. 

Kavkaz je znan po dobri hrani, tako da priporočam obisk velike mestne tržnice, kjer domačini z raznih 

krajev in držav ponujajo tradicionalne jedi. Tako lahko okusite vse, od turške, gruzijske do 

azerbajdžanske kulinarike. 

Nastanjeni smo bili v 7. nadstropju študentskega doma, ki ni imel dvigala. Sobe so bile nadpovprečne 

za ruske standarde, saj smo imeli svoj tuš in stranišče. Manjša pomanjkljivost je dejstvo, da se uradno 

vrata doma zaprejo ob 23:00. Vendar so vratarke zelo fleksibilne, če le pokažeš malo prijaznosti. 

SOCIALNI PROGRAM 

Na izmenjavi smo bili manjša skupina, okoli 8 študentov, tako da ni bilo klasične organizacije s 

kontaktnimi osebami, ampak smo delovali kot enotna skupina. 

Socialni program je vključeval dve večji ekskurziji. Prva ekskurzija je bila v Kislovodsk, ki je zdravilišče, 

podobno Rogaški Slatini. Je kraj, kjer hodijo Rusi na oddih in zdravljenje z zdravilnimi mineralnimi 

vodami. Mesto je znano tudi kot rojstni kraj pisatelja Solženicina. Druga ekskurzija je bila v Dombaj, 

gorsko letovišče v Karačevski republiki. Je zelo tipičen predel Kavkaza, z zelo lepo gorsko kuliso in 

odlično kulinariko. Izlet je bil zelo prijeten, z žičnico smo se dvignili na 3000 metrov visok vrh, od tam 

pa odšli tudi na krajši pohod. Na poti domov smo se tudi ustavili za kopanje v gorskem jezeru.  

Preostanek programa je vključeval še obiskovanje bližnjega parka, ki je nekakšna ruska različica 

dunajskega Praterja, bowling, dirkanje z gokarti in kopanje v mestnih jezerih. Socialni program je bil v 

redu, vendar bi lahko bil veliko boljši, saj smo za večino programa poskrbeli sami. Vseeno pa sta bili 

obe ekskurziji zelo dobri, razdalje so sicer velike, ampak nam je bil na voljo univerzitetni kombi z 

voznikom. Opozoriti je treba, da Rusi dejansko pijejo veliko alkohola, tako da priporočam pazljivost 

pri raznih degustacijah, na katere z veseljem povabijo. 

SPLOŠNA OCENA 

Na splošno bi izmenjavo v Rusiji ocenil kot neverjetno pozitivno izkušnjo, ki pa ni za vsakogar. 

Izmenjava ni turistična, ampak zahteva tudi nekaj resnega dela. Rusija je posebna država, velikokrat 

zelo zmedeno organizirana, tako da se je potrebno pripraviti na veliko prilagajanja in presenečenj. 

Kot glavne pluse bi navedel prijazne ljudi, zanimiv kraj in dobro prakso. Kot minuse pa dejstvo, da 

smo za socialni program skrbeli sami in da ni bilo zagotovljene prehrane. Vendar so pomanjkljivosti v 

primerjavi z zelo pozitivno izkušnjo zanemarljive. 

Za finančno pomoč  v obliki štipendije se zahvaljujem Javnemu Skladu Republike Slovenije za razvoj 

kadrov in štipendije. 



 

Slika 1: Glavni trg v Stavropolu 

 

Slika 2: Socialni program – Izlet v kavkaške gore (Dombay) 



 

Slika 3: Praksa v reševalni enoti 

 

Slika 4: Praksa – Reševalna postaja 


