
 
 
 
 

 

Češka, Ostrava, avgust 2015 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE  

 

Ime in priimek: 

Marko Hojnik 

Čas izmenjave:  

od 15. 7. do 14. 8. 2015 

 

Kraj izmenjave 

V Ostravo sem prispel 13.julija 2015. Ostrava je zelo mlado industrijsko mesto, ki ni ravno zelo 

priljubljeno med turisti. Ostrava  je tretje največje mesto na Češkem in druga največja urbana regija 

na Češkem. Je glavno mesto Moravsko-šlezijskega okraja. Leži ob sotočju rek Ostravice, Odre, Lučine 

in Opave. Na zgodovino in rast mesta je močno vplivalo črpanje in nadaljnja uporaba črnega 

premoga, kar je dalo mestu značilen izgled industrijskega mesta. Od tod tudi vzevek "jekleno srce 

republike". Veliko industrijskih obratov je po padcu komunističnega režima propadlo. Celotna 

industrija temelji na proizvodnji žleza in  rudarjenju. V mestu je povsod videti znake preteklega 

socialističnega režima, zlasti je to opazno na arhitekturi. Med drugo svetovno vojno je Ostrava kot 

pomemben vir jekla za vojaško industrijo utrpela več močnih bombardiranj, zaradi česar je bilo mesto 

po koncu vojne močno uničeno Po revoluciji leta 1989 je mesto doživelo veliko sprememb. Leta 1994 

so ustavili kopanje premoga, leta 1998 pa so zaprli večji del železarne Vítkovice blizu mestnega 

središča, kar je močno vplivalo na izboljšanje kvalitete zraka v mestu. Še vedno pa deluje tovarna 

Arcelor Mittal (bivša Nová Huť), ki močno onesnažuje območje Radvanice. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Odlična preko facebooka. Na vsa moja vprašanja in težave se je odzvala hitro in brez kalčka slabe 

volje.  

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Pripotoval sem z mednarodnim vlakom iz Maribora do Gradza, Dunaja, Breclava in do Ostrave. 

Povratna vozovnica je stala okrog 150 €. Na železniški postaji me je počakala kontaktna oseba z 

imenom Ana. Pospremila me je do študentskega doma, kjer sem stanoval brezplačno, in pomagala mi 

je urediti vse papirje da sem lahko začel z delom v bolnišnici naslednji dan. 

Nastanitev in prehrana 

Zunanji videz študentskega doma je bil sorazmerno slab, od znotraj pa je bilo sorazmerno čisto in jaz 

imel celo privilegij sam stanovati v sobi z dvema postenjema. V neposredni bližini na žalost ni bilo  

trgovine s hrano, najbližja je bila oddaljena približno 15 min hoje. Najbližja postaja za tramvaj je bila 

oddaljena približno 15 min. Mesečna vozovnico za javni prevoz sem kupil sam, stala je okrog 25 €. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Mesto
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1ka
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1ka
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Moravsko-%C5%A1lezijski_okraj&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Reka


 
 
 
 

 

Prehranjeval sem se v menzi v bolnišnici. Zajtrk in večerjo sem si naredil sam ali pa sem obiskal 

restavracijo. Za prehrano sem porabil nekje okrog 150€.  

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

V bolnišnici sem opravljal prakso na oddelku za nevrologijo 2 tedna in 2 tedna na oddelku za 

nevrokirurgijo. Z delom sem začenjal ob 7.15 in končal okrog 14.30. Najprej je bil na vrsti jutranji 

sestanek, nato pa sem imel vsak dan urnik za različne aktivnosti. Zdravniki so mi vse razložili v 

angleščini in  so mi dovolili asistirati pri številnih kirurških posegih (odstranitve možganskih tumorjev, 

poškodbe hrbtenice, biopsije možganov). Na nevrološkem oddelku pa sem samostojno pregledoval 

EEG zapise, sem sodeloval pri postavitvi diagnoz, se aktivno vključeval v zdravljenje, pomagal pri 

različnih neinvazivnih diagnostičnih postopkih. Bolnišnice so zelo sodobno opremljene, z najnovejšo 

navigacijsko opremo za posege na možganih, zelo sodoben mikroskop za operacije na možganih, zelo 

sodoben aparat za angiografije. Sama stavba je malo starejša in morda ne najlepša na videz.  

Mentorstvo 

Zelo lahko pohvalim delo z zdravniki, ki so mi z veseljem  pokazati karkoli me je zanima brez kakršnih 

koli omejitev in slabe volje. Njihovo znanje angleščine je zelo dobro, tako da komunikacija ni bila 

težavna.  

Socialni program 

Socialni program je vključeval številne izlete v Prago, Brno, bližje hribovje. Jaz sem udeležil samo 

izleta v Prago, kjer sem spoznal številne študente medicine, ki so bili na izmenjavi v drugih mestih na 

Češkem in Nemčiji. Sam sem tudi potoval v bližnje bivše koncentracijsko taborišče Auschwitz in 

Krakov. Oboje je vsekakor vredno ogleda. V Ostravi smo tudi številne družabne dogodke, piknike, 

obiskali smo nogometno tekmo in obiskali smo bazen v bližini.  

 

Prevoz 

Prišel sem z vlakom. Zelo dober je mesti promet s tramvaji in avtobusi.  

 

Splošna ocena izmenjave 

8/10 

 Zaključek: Ostrava je super, če je vaš osebni namen izmenjave izobraževalni (predvsem če se 

zanimate za nevrologijo in nevrokirurgijo lahko zelo veliko delate v Ostravi). Za tiste, ki želijo bolj 

turistično izmenjavo pa je mogoče kje drugje boljše, ker res ni veliko za videt v Ostravi.  

 

 

Približna razdelitev stroškov 

Vse skupaj sem porabil okrog 600 €. Odvisno je predvsem koliko potuješ okrog.  



 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 


