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POROČILO O IZMENJAVI 

Vsakega študenta medicine vsaj enkrat tekom študija zamika ideja, da bi lahko svoje akademsko 

znanje in praktične sposobnosti nadgradil in izpopolnil zunaj domačih meja. Kot nekdo, ki ga je 

največja država Južne Amerike očarala že leta nazaj, sem se brez dvojnega premisleka odločila, da bi 

rada v letu 2015 odšla na izmenjavo v Brazilijo. Na novembrskem razpisu projekta Mednarodne 

medicinske izmenjave, ki delujejo v sklopu svetovne organizacije IFMSA, sta bili na voljo 2 mesti za 

Brazilijo – 1 mesto za raziskovalno in 1 mesto za klinično izmenjavo. Ker sem bila tik na začetku 4. 

letnika, sem se odločila, da izberem raziskovalno izmenjavo, nato pa bi lahko v nadaljnjih letih 

nabrala še nekaj več praktičnih izkušenj in poizkusila srečo z izborom klinične izmenjave. Na žalost 

nisem dobila želenega mesta in vse ideje o Braziliji so padle v vodo, a v spletu okoliščin se je v maju 

2015 ponudila nova priložnost. Študentka, izbrana za klinično izmenjavo v Braziliji je odpovedala in 

po principu kdo prej pride, prej melje sem njeno mesto prevzela jaz. 

Organizatorji so me dodelili v kraj Taubate, ki leži na jugovzhodne delu države, na sredi med Sao 

Paulom in Rio de Janeirom, ima približno 300 000 prebivalcev in spada med univerzitetna mesta. Po 

brazilskih standardih je to manjše do srednje veliko mesto, ki je znano po dobri univerzi UNITAU in 

fakultetah za medicino, pravo, strojništvo ter ekonomijo. Je srednje do pretežno varno mesto, kljub 

temu, pa so me prebivalci vsakodnevno vsaj 3 krat  opozarjali naj se ne sprehajam sama po 19. uri ali 

pred 7. uro zjutraj in da naj zmeraj pazim na svoje imetje. Sama nimam nobene kriminalne izkušnje in 

tudi nisem slišala ali videla za kaj podobnega pri drugih, a vendar previdnost ni nikoli odveč. V času 

izmenjave je bil tam zimski letni čas, tako da je bila temperatura vsak dan, razen enega, okoli 28-

30°C. Vremenske razmere so bile torej več kot odlične.  

Nekaj tednov pred prihodom me je kontaktirala moja kontaktna oseba Taianne, ena izmed LEO 

organizatorjev iz Taubateja in mi sporočila kje bom nastanjena, nato pa me je ob prihodu prišla iskat 

na avtobusno postajo in bila moja gostiteljica vse do 1. dne izmenjave – v Brazilijo sem namreč prišla 

nekaj dni pred pričetkom. Nato je za mojo nastanitev poskrbela študentka Vanessa, ki mi je nudila v 

svojem študentskem stanovanju prenočišče in vse kar potrebujem za bivanje. Sicer nisem imela svoje 



 
 
 
 

 

sobe, pa tudi ležišče je bil majhen raztegljiv fotelj naravnost pred vrati od balkona, ki so slabo tesnila, 

ampak se je Vanessa res trudila, da sem imela svoj mir, na voljo pa so mi bile zmeraj vse sestavine in 

hrana v hladilniku, tako da sem bila zelo zadovoljna s svojo gostiteljico. Vanessa je sicer bila stara 33 

let in že diplomirala iz farmacije, nato pa se je še odločila za študij medicine, saj si je to zmeraj zelo 

želela. Trenutno je vpisana v 3. letnik in je zelo marljiva študentka, saj ima poleg študija še vlogo 

predsednice v »Ginekološki ligi« (eden izmed projektov njihovega društva študentov). Če namenim še 

nekaj besed prehranjevanju, lahko rečem, da sem imela vsak dan na voljo brezplačno kosilo v 

bolnišnični kantini, prav tako pa me je Vanessa vsak dan vprašala, če mi lahko kaj skuha za jesti. Kljub 

temu je nisem želela preveč izkoriščati, zato sem si kuhala vse razen kosila sama. Ker je bilo v kantini 

vsak dan enaka jed (suho kuhan riž in kuhan fižol), sem pogosto jedla zunaj v samopostrežnih 

restavracijah, ki so bile zelo ugodne – 3-4 evre za poln krožnik. Tudi cene izdelkov v trgovini, še 

posebej sadja, so bile nižje kot v Evropi. 

 

Taianne in Vanessa sta me 1. dan izmenjave skupaj pospremili do moje mentorice Dra. Taciane, 

endokrinologinje na Oddelku za splošno interno medicino, katera mi je napisala urnik dela za vse 4 

tedne. Oddelek ni bil na mojem seznamu želja, ampak so mi ga dodelili organizatorji. 2 tedna bi naj 

bila na oddelku in 2 tedna v ambulantah interne medicine. Z mentorico sem se videvala zelo redko, 

saj ni kazala zanimanja zame in me je prepustila drugim zdravnikom. Tako sem bila prvi teden na 

enem izmed treh oddelkov splošne interne medicine, kjer je bila predstojnica oddelka specialistka 

Dra. Lais, z njo pa so še delali trije specializanti interne medicine in 4 študentke. Vsi so se trudili 

govoriti z mano v angleščini, še 

posebej Dra. Lais, ki je kot prvo 

presenetljivo obvladala angleški 

jezik, kot drugo pa bila zelo 

navdušena nad mano, nad 

Slovenijo in našo kulture ter nad 

slikami naše dežele. Vsak dan sem 

bila v bolnišnici od 7:00 do 15. ali 

16. ure. Nihče me ni ravno 

nadzoroval, a sama sem si želela 

biti tam, ker sem lahko marsikaj  

Slika 1: S študentkami na oddelku interne po koncu dveh tednov 



 
 
 
 

 

počela. Bolnišnica je bila univerzitetna, a potrebno je poudariti, da je bila javna, skromna in precej 

drugačna od tamkajšnjih zasebnih bolnišnic oz. od bolnišnic, ki sem jih videla v Evropi.  Že prvi dan 

sem asistirala študentki pri jemanju arterijske krvi, nato pa sem čez nekaj dni še samostojno (a pod 

nadzorom) odvzela 2 taka vzorca. Pri njih se sistem dela študentov v bolnišnici povsem razlikuje od 

slovenskega; tam začnejo s praktikumom v 5. letniku in tako traja 2 leti vse skupaj. Vsak študent jev 

skupini po 4 in vsaka skupina je v sklopu praktikuma na vseh oddelkih 2 tedna. Na oddelku študentje 

delajo delo zdravnikov, včasih tudi delo medicinskih sester. Tako jemljejo anamneze, delajo klinične 

preglede, vpisujejo podatke v računalniški sistem in izvajajo različne veščine na pacientih (TUK,  

odvzem arterijske ali venske krvi, merjenje glukoze v krvi, učenje intubacije, nega pacienta itd.).  

Vsaka izmed 4 študentk je imela 3-4 paciente, sama pa sem se priključila tisti, ki je znala najboljše 

angleško in z njo (pa tudi z drugimi) izvajala statuse in veščine. Dekleta so bila zelo prijetna, marljiva 

in pametna ter so se trudile mi pokazati čim več, zato sem z njimi ostala 2 tedna. Enkrat je prišel na 

oddelek tudi njihov najboljši nevrolog, ki je posebej zame izvedel mini predavanje o brazilski 

endemični protozoični bolezni z imenom nevrocisticerkoza. Na oddelku sem še spoznala specialistko 

interne medicine Dra. Ledo, ki je delala v manjši javni urgentni enoti na nekako približku oddelka za 

intenzivno nego. Dra. Leda je bila navdušena nad študenti na izmenjavi, ker je tudi sama bila 6 

mesecev v Londonu, zato me je povabila, da lahko kadarkoli pridem na njihovo enoto in pomagam 

zdravnikom in študentom pri oskrbi in šivanju manjših ran. S 

svojo mentorico sem se dogovorila, da lahko druga 2 tedna 

izmenjave opravim na omenjeni urgentni enoti pod okriljem 

Lede.  Tudi tam sem bila vsak dan 8 ur, in sicer v majhni 

šivalnici skupaj z 1-2 študentoma in zdravnikom, ki je bolj ali 

manj nadzoroval naše delo ali počival. Kot sem že omenila, me 

moja mentorica ni posebej pogrešala, zato pa sem se toliko 

bolj ujela z vsemi drugimi zdravniki in študenti. Prav vsak me je 

hotel čim več naučiti, zdravniki pa so še posebej želeli, da 

vidim posebnosti brazilskih bolezni. Tako je bila moja prva 

pacientka 16 letna nosečnica s HIV-om, drugi pa so še bili  

Slika 2: podkožno šivanje rane v             s sumom na nevrocisticerkozo, 2 pacienta s Chagasom, 

šivalnici na urgentni enoti                       pacient, ki je bil vključen v strelski obračun in mnogi drugi.        

 

Socialni program je bila edina stvari, ki so jo lokalni organizatorji zelo slabo izvedli. V Taubateju nas je 

bilo 9 študentov na izmenjavi in v celem mesecu smo se skupaj dobili le enkrat na International 



 
 
 
 

 

dinner pary. Prav tako nismo niti vedeli kje je kdo nastanjen, tako da se niti nismo veliko družili med 

seboj. Nacionalni organizatorji (BEACH project) pa so organizirali 3 večje izlete, in sicer v Sao Paulo, 

Rio de Janeiro in Recife. Sama sem se udeležila tistega v Rio, ki pa se je izkazal za zelo dobrega in 

zabavnega, kjer sem spoznala veliko novih ljudi. Med drugim sem si še med prostimi vikendi ogledala 

slapove Iguacu, Sao Paulo, obmorsko mestece Caraguatatuba in malo večje mesto Campinas, kamor 

sem bila vabljena na rojstni dan ene izmed študentk. V sklopu onkološke lige, katere članica je bila 

moja gostiteljica, nas se je 30 študentov in specialist onkologije odpravilo v podeželsko vasico Cunha, 

kjer smo opravili brezplačne preventivne preglede (rektalni pregled, bris materničnega vratu in 

pregled dojk) za prebivalce, ki redko dostopajo do zdravstvene oskrbe. Vabljene smo bile tudi 

študentke na izmenjavi (zraven mene še 2 Slovakinji), ki smo lahko samostojno opravile bris 

materničnega vratu. 

Slika 3: Izlet v Sao Paulo s pravima Paulistankama , na sliki na tržnici čakamo pastel (nacionalna jed) 

 

Naj še omenim, da je Brazilija ogromna 

država, po velikosti primerljiva s celo 

Evropo, zato kakršnokoli potovanje 

zahteva veliko časa in denarja. Kot 

zanimivost je Brazilcem 2 uri vožnje z 

avtom blizu.  Tako sem do slapov Iguacu 

na 

meji z 

Argentino in Paragvajem potovala z avtobusom 16 ur v eno 

smer, saj je povratna letalska karta stala približno 350-400 

evrov, avtobusna vozovnica pa »zgolj« 120 evrov. Na sploh se 

Brazilci zelo pogosto prevažajo z avtobusi, tako da je na večjih 

postajah število različnih avtobusnih prevoznikov primerljivo s 

kakšnimi večjimi letališči in njihovimi letalskimi prevozniki. Kar 

se tiče prevažanja v Taubateju je bilo Vanessino stanovanje 20 

minut peš oddaljeno od bolnišnice in 8 minut peš oddaljeno od 

urgentne enote, če pa sem karkoli potrebovala, pa me je ona 

zapeljala s svojim avtom, za kar sem ji bila zelo hvaležna. 

 



 
 
 
 

 

Slika 4: Z gostiteljico Vanesso na preventivni kampanji v Cunha  

Če povzamem vtise vseh dni, ki sem jih preživela v Braziliji, so ti nepozabni. Zelo sem vesela, da sem 

imela to priložnost, saj so prebivalci izjemno odprti in gostoljubni, vsakega tujca pa pospremijo z 

besedami, da se moramo nujno vrniti še kdaj nazaj. Edina negativna stvar Brazilcev je nepoznavanje 

tujih jezikov, zato sem se v 4 tednih naučila osnovne komunikacije v portugalščini, vsem tistim, ki pa 

se namenjajo tja, pa priporočam, da imajo vsaj nekaj predhodnega znanja portugalščine ali vsaj 

španščine. 

 

Slika 5: Izlet v Rio organiziran s strani BEACH project 

Približna razdelitev stroškov 

Letalska karta iz Zagreb-Sao Paulo z 2 prestopoma (NY, LON): 1020€ 

Stroški pred odhodom (cepljenje rumena mrzlica, HVA, zavarovanje, plačilo izmenjave, ESTA): 320€ 

Stroški izletov (organiziran Rio, lastna režija Sao Paulo, Iguacu, Campinas, Caraguatatuba): 300€ - 

poudarek na lastni režiji in tem, da sem spala  in se prevažala zastonj s študenti, sicer bi bila številka 

mnogo višja 

Stroški prehrane: 150€ 

 

 


