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Želja po spoznavanju drugih kultur, način dela v bolnišnicah po svetu, pridobivanje novih izkušenj, 

spoznavanje urejenosti zdravstvenega sistema drugod, utrjevanje znanja tujega jezika in seveda 

koristno preživeti poletje - vse to so bili motivi, da sem se prijavila na poletno izmenjavo. Prosto 

mesto sem dobila v glavnem mestu Litve, Vilni.  

V Vilno sem se odpravila že nekaj dni pred pričetkom izmenjave, saj sem želela že na začetku sama 

raziskati mesto. Študentski dom še ni bil na voljo, zato sem dva dni ostala v hotelu. Samo potovanje v 

Vilno je minilo dokaj hitro in brez zapletov, čeprav so potrebni prestopi, saj ni direktnih povezav. 

Najboljši in najcenejši let je bil iz letališča v Gradcu. Kljub temu, da sem prišla »prehitro« me je moja 

kontaktna oseba čakala na letališču in mi pokazala pot do mojega hotela. Prav tako mi je kasneje 

pomagala pri sami nastanitvi v študentski dom, pri nakupu mesečne karte za avtobus in mi podala 

osnovne informacije glede mesta, izmenjave,... Skratka bila je zelo prijazna, vedno na voljo in kar je 

najbolj pomembno – poskrbela je, da sem se že prve dni v Litvi počutila domače in prijetno.  

Po prvih dnevih raziskovanja okolice, sem se nastanila v študentskem domu, ki je bil dokaj blizu 

centra mesta. Sam študentski dom ni ravno primerljiv s študentskimi domovi v Sloveniji, ampak se 

hitro privadiš na malo slabše razmere. V sobi sem bivala skupaj s študentko iz Nemčije, s katero sva 

bili kasneje tudi skupaj na oddelku. Kopalnico sva si delili še z dvema, kuhinja pa je bila skupna za 

celotno nadstropje. Edina res pomanjkljiva stvar je bila, da ni bilo dostopa do interneta oz. moral si 

imeti svoj računalnik in zaprositi za geslo, na katerega si čakal več kot en teden. Na izmenjavi nas je 

bilo istočasno 15 študentov, in sicer iz Portugalske, Nemčije, Kitajske, Italije, Bolgarije, Srbije, Maroka 

in Turčije. In samo dva sta prinesla svoj računalnik, tako da smo vsi koristili njun dostop do interneta 

za najnujneše stvari, saj so bila vsa obvestila glede socialnega programa in skupnih srečanj objavljena 

na socialnem mrežju. Še pred pričetkom prakse v bolnišnici smo se vsi študentje dodobra spoznali in 

povezali. Kar hitro smo v študentskem domu ustvarili prijetno in domače vzdušje.  

Na prvi dan prakse so nas nekateri od kontaktnih oseb prišli iskat v študentski dom in nam pokazali 

pot do bolnišnice. Bolnišnica je bila dokaj oddaljena, vožnja z avtobusom je trajala skoraj 1 uro, vmes 

je bil potreben prestop. Sam sistem vožnje in povezave do najpomembnejših točk v mestu se da 

osvojiti v nekaj dneh, tudi mesečna karta je zelo poceni. V bolnišnici so nas peljali na oddelke in nas 

predstavili mentorjem. Praktično delo sem opravljala na nevrološkem oddelku in kot sem že omenila, 



sem bila skupaj z Nemko. Predstojnik oddelka in hkrati glavni mentor je okvirno predstavil potek 

dela, naju seznanil s specializantko, ki je bila celoten mesec nekako odgovorna za naju in je najbolje 

obvladala angleščino. Skupaj smo sestavili program najine prakse za celoten mesec, pri tem so 

upoštevali najine interese in želje. Skratka prijazno osebje. Delo v bolnišnici je potekalo vsak delovni 

dan od osmih do dveh popoldne oz. dlje če je imel mentor še dodatno delo, ali če operacija na 

nevrokirurškem oddelku (kjer sem tudi prisostvovala) še ni bila končana. V tem mesecu sem dodobra 

spoznala njihov način dela, urejenost zdravstvenega sistema. Imela sem priložnost videti nekatere 

redke primere bolezni, ki jih na praktičnem delu v Sloveniji nisem videla. Naučila sem se diagnostičnih 

preiskav (UZ karotidnih žil, UZ možganskega žilja, EMG, EEG) in jih lahko tudi samostojno opravljala. 

Prav tako so mi dovolili prisostvovati in asistirati pri nevrokirurških operacijah. Spoznala sem novo 

tehniko operiranja meningeomov, ki jih pri nas še ne izvajajo. Poleg vseh novih stvari in novih tehnik 

pa sem dodobra utrdila osnovno znanje iz nevrologije, naredila ogromno kliničnih pregledov 

bolnikov, vodila diagnostične postopke in spremljala zdravljenje bolnikov. Zanimiv je bil seveda tudi 

kulturni aspekt izmenjave, saj se ljudje drugače soočajo z boleznijo in jo v nekaterih vidikih drugače 

sprejemajo kot slovenski bolniki. Že sam odnos med zdravniki in bolniki je tam bolj sproščen, bolniki 

veliko bolj zaupajo zdravnikom in jih tudi spoštujejo. Prav tako je glede na število bolnikov zaposlenih 

veliko več zdravnikov, le-ti so manj obremenjeni in lahko več časa posvetijo izobraževanju mlajših 

kolegov, več se posvečajo bolnikom ter njihovim svojcem.  

Sama bolnišnica je dokaj urejena, ima stari del (kamor je sodil tudi nevrološki oddelek) in čisto nov 

kirurški del, ki pa je res opremljen z najnovejšo tehnologijo in opremo. Za kosilo smo prejeli bone, ki 

so imeli določeno vrednost in če si jo presegel, si moral za obrok tudi doplačati. Nad hrano se ne 

morem pritoževati  na izbiro je vse, tudi za tiste bolj zahtevne se vedno nekaj najde.  

  

In nenazadnje naj opišem še pester socialni program. Litvanski študentje so se res potrudili, da smo 

se v njihovi sredi počutili prijetno in domače. Že takoj drugi dan so nam razkazali center mesta, nas 

peljali na poskušnjo njihovih tipičnih jedi in priljubljenega piva. Imeli smo tudi ogled vseh glavnih 

znamenitosti z lokalnim vodičem. V prvem tednu smo imeli internacionalni večer s tipično hrano in 

pijačo iz vseh držav, največ stvari so pripravili domačini. Organizirali so nam izlet v drugo največje 

mesto in izlet na jezero ter grad v bližini. Drugi vikend izmenjave pa smo si študentje sami organizirali 

potovanje v sosednje države, in sicer smo si v 4 dnevih ogledali Talin, Helsinke in Rigo. Bilo je res 



prijetno in doživeto popotovanje, ki nas je dodobra zbližalo. Tretji vikend so nam omogočili tudi izlet 

na njihovo obalo, a smo raje ostali v Vilni, saj je bilo slabo vreme. Sami smo si organizirali vožnjo s 

kanujem, streljanje z laserjem, streljanje s pravimi puškami  Skratka mesto ponuja veliko možnosti 

za preživljanje prostega časa. Tamkajšnji študentje so se nam z veseljem prudružili in nam pomagali 

organizirati stvari. Veliko smo skupaj kuhali, imeli piknike, veliko zabav   

 

Še nekaj praktičnih stvari glede same izmenjave: cene so dokaj podobne našim, določene stvari pa so 

dosti cenejše, npr. alkoholne pijače, hrana v restavracijah, vozovnice za vlak in avtobus (sploh z 

mednarodno študentsko izkaznico),... Zaenkrat imajo Litvanci še svojo valuto, a od januarja 2015 

dalje bodo imeli evre. Priskrbeli so nam njihove SIM kartice, tako da smo se pogovarjali po res 

ugodnih tarifah. Glede na to, da leži precej severno, sem bila presenečena nad vremenom, saj je bilo 

prvo polovico avgusta peklensko vroče in pravo poletje (baje drugače kot v Sloveniji :P). V drugi 

polovici izmenjave pa je bilo bolj klavrno deževno vreme in nižje temperature.  

  

 

V tem mesecu spleteš številna poznanstva in prijateljstva, ne samo v gostujoči državi, ampak 

predvsem z ostalimi študenti na izmenjavi. Gre za res pestro kulturno in osebnostno prilagajanje. V 



domačem okolju nikoli ne pridobiš toliko izkušenj v tako kratkem času. Izmenjava je res edinstvena 

priložnost, da se naučiš tudi življenjsko pomembnih izkušenj, ne samo teoretičnih in kliničnih veščin. 

Pridobiš samostojnost, iznajdljivost in potrditev, da imamo v Sloveniji dobre fakultete, saj je naše 

znanje več kot primerljivo z ostalimi. Priporočam vsem študentom, da tekom študija vsaj enkrat 

izkusijo radosti izmenjave. In če me vprašate, ali bi se za tovrstno izmenjavo še odločila, je odgovor 

vsekakor brez premišljevanja potrdilen  

Mojca Dreisinger 

(za morebitna vprašanja mi lahko pišete na mojca.dreisinger@gmail.com ) 
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