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Poročilo 
 

Pred izmenjavo: 
Pred odhodom sem dobila welcome letter, morala pa sem si zrihtati tudi MRSA potrdilo. (Ker 
sem pozabila potrdilo zrihtati v Sloveniji, sem s pomočjo kontaktne osebe opravila test v 
Estoniji. Plačati sem morala 50€, nekaterim so test opravili v bolnišnici, kjer smo delali, tako 
da jim ni bilo potrebno plačati. Testa tudi v bolnišnici niso pregledovali, vsaj ne na mojem 
oddelku.)Pred odhodom so nam pisali iz estonske organizacije in nam dali navodila za prihod. 
Prav tako me je kontaktirala moja kontaktna oseba in mi bila na voljo za vse informacije. 
Sicer pa sem občasno imela težave se dogovarjati z glavno osebo organizacije v Estoniji, 
predvsem glede pospisou invitation latter-ja in tudi namestitvijo prvo noč, ko smo prišli tja.  
 

 
Avtobus s katerim smo odšli iz Rige v Tartu 

 
Prihod v državo: 
Pot v Estonijo se je začela na Brniku. Od tam sem potovala z Adrijo do Züricha in od tam s 
Swiss air v Rigo. Potovala sem skupaj s študentko iz ljubljanske fakulteto. V Rigi sva imeli čas 
za pijačo in krajši sprehod, nato pa sve pot nadaljevali z avtobusom Ecolines v Tartu, Estonija. 
Avtobus je bil udoben, z wifi in brezplačno kavo ter čajem, prav tako je bla ugodna tudi cena 
karte. Na avtobusni postaji naju je počakala estonka in naju peljala do stanovanja ena izmed 
kontaktnih oseb, da sve prvo noč prespali tam. Dala nama je tudi napotke kako naslednji dan 
priti do študentskega doma. Naslednji dan sva se opravili z avtobusom proti študentskem 
domu, vendar sva se odpeljali v napačno smer. Na zadnji postaji naju je voznica avtobusa, ki 
ni znala angleško, s kretnjai in ob pomoči mojega estonskega slovarja poslala na drugi 
avtobus in v pravo smer. Končno sva prišli do študentskega doma in se registrirali. Naša 
avgustovska skupina (približno 34 štiudentov) je bila nastanjena v 2 študentskih domovih, ki 
so bili eden zraven drugega. Nastanjeni smo bili v manjših »apartmajih« v sobah za 2 osebi. 



Ker je moja cimra prišla šele začetek 3. tedna sem bila nekaj časa sama v sobi. V zadnjem 
tednu smo se morali seliti v hostel v precej večje sobe, večina deklet je bila v sobi za 10 ljudi.  

 
Študenstki dom v katerem smo bili nastavljeni 

 

 
Hostel Looming v katerem smo bili nastanjeni zadnji teden 

 
Praksa: 
Na prakso so nas pelali v skupinah ob dogovorjenih urah, iz pred študenta do bolnišnice. 
Peljali  so nas na oddelek in predstavili mentorjem. Moj mentor je bil super. Pokazal mi je 
oddelek in me predstavil zdravnikom na oddelku. Bila sem na kardio kirurgiji. V ekipi 
zdravnikov je bilo veliko anesteziologov, ki so skrbeli za paciente v intenzivni negi na oddelku 
in prav tako delali v operacijski sobi, trije kardiologi, ki so pregledovali paciente pred 
prihodom na oddelek in s pomočjo starejšega kirurga sestavili program operacij, ter 3 krdio 
kirurgi in specializantka kardio kirurgije. 
Moj delovni dan je potekal takole: 
5-10min pred 8h sem prišla na oddelek in se preoblekla v haljo in preobula v čiste čevlje.  
Ob 8h se je začela vizita pacientov v intenzivni negi na oddeklu.  



Nato je potekal sestanek v sejni sobi in odhod v operacijski blok.  
Pribljižno 20 min do 9h se je začelo s pripravo pacienta na operacijo v operacijski sobi s strani 
anesteziologov.  
Okoli 9h je prišel kirurg in začel z operacijo. Operacije so navadno trajale 2-3h. 
Nato je bila malica, približno 1h. Lahko smo si kupili malico/kosilo v bolnišnični menzi. Cena 
je bila nizka. 
Sledila je druga operacija. Po koncu operacije smo se preoblekli in šli domov. 
Po sestanku mi je mentor predstavil kakšne RTG slike, MRI, UZ in ostale slike. Prav tako me je 
učil delati kirurške vozle in šivati.  
V času prakse so me učili kirurški tehnik, specializantka in mentor (kirurg) ter mi prav tkao 
pustili asistirati pri operacijah. Na tem oddelku sva bila skupaj s turškim kolegom. 
 

 
Tartu Ülikooli Kliinikum, bolnišnica v kateri sem delala 

 
Hrana 
Hrano smo si večinoma kuhali v študentu, to pomeni večino časa testenine, ker smo imeli 
malo posode in ostalih stvari za kuhanje, občasno smo šli tudi v restavracijo. Poleg tega smo 
lahko jedli tudi v bolnišnični menzi, kjer si lahko dobil kosilo za 3€, vendar je bilo odvisno kdaj 
si prišel na malco, če si bil bolj kasen ni bilo več veliko izbire.  
 



 
Kosilo v študentskem domu 

 
Družabni program 
Denar za družabni program smo plačali na welcome party-ju, 60€, ki naj bi jih dobili od njih in 
še smo doplačali za 2 vikenda, ki so jih organizirali. Prva zabava je bila Welcome party, ki so 
ga organizirali estonci. Nato smo imeli še 2 zabavi z narodnimi pijačami in hrano, tako da je 
vsak moral pripraviti neko jed in prinesti pijačo. Zaradi velikega števila smo se razporedili v 2 
skupini. Prvi vikend so organizirali izlet po severo-vzhodni Estoniji, ogled jezera, grada, 
utrdbe, kamping ob baltskem morju in kanujing(poln mrčesa in dolg 4 ure, po reki, ki je bla 
komaj prehodna zaradi drevja in podobnih stvari, da nisi vedel, če si še na pravi poti). Drugi 
vikend, ki so ga organizirali je bil vikend v Helsinkih in Talinu. V Helsinkih smo bili 6 ur in 
ogledati smo si ga morali sami (na srečo smo imeli študentko iz Švedke, ki je poznala 
Helsinke), s trajektom smo odšli še na finski otok Suomelinna z različnimi muzeji in ostanki 
utrdbe. Nato smo se vrnili v Talin, kjer smo šli na pub crawl  in ogled mesta ter v muzej 
pomorstva. Organizacija prvega vikenda je bila dokaj dobra, vendar pomanjkljiva, 
organizacija drugega pa grozna.  Zadnjo zabavo, ki so organizirali je bila estonska zabava za 
njihov praznik in sicer savna party. Naslednja dva vikenda smo si organizirali sami v skupinah. 
Jaz sem šla en vikend v St. Petersburg v Rusijo in na koncu izmenjave v Vilnius, Litvo in Rigo, 
Latvijo. Avtobusni prevozi po Baltiku so zelo poceni, dobro opremljeni z wifi, kavo in čajem, 
nekateri celo s televizijo, filmi, glasbo .... Drugače pa smo med tednom skoraj vsak dan šli 
nekam ven na pijačo ali v klub, veliko smo se sprehajali po mestu, v prvem tednu je bil tudi 
filmski festival v centru mesta, tako da smo si ogledali kar nekaj ljubezenskih filmov. Kljub 
temu, da je bilo mesto simpatične velikosti, ne največje, je bilo vredno veliko za počet (veliko 
različnih muzejev, lepih parkov, botanični vrt, številne cerkve in ostale zanimive zgradbe, 
odlične tortice ...). 



 
National party in naša skupina 

 
Splošni vtisi in težave 
Mesto je bilo zelo simpatično in hitro se znajdeš v njem. Tudi avtobusi v mestu so zelo 
poceni, mesečna karta za študete je stala nekaj centov več kot 8€. Skupina študnetov iz 
drugih držav je bila zelo zabavna in vedno nam je kaj dogajalo.  Ekipa v bolnišnici je bila 
odlična in zelo prijazna, tako da nisem imela nikakšnih problemov. Cene v trgovinah so bile 
podobne našim ali malo cenejše. V trgovinah lahko dobiš veliko sladkega peciva (roglički, 
zavihki...), vendar malo težje najdeš kako sladno pecivo (sirovke, navadne žemljice...). Veliko 
ljudi govori angleško, tako da večinoma časa  ni problema s komunikacijo, tisti, ki pa ne 
govorijo angleško, so navadno Rusi ( v Estoniji jih je veliko), z njimi pa lahko govori tudi 
slovensko, kar bodo razumeli bolje kot angleško. V celotnem toplo priporočam Estonijo za 
izmenjavo, saj lahko veliko pridobiš praktičnega znanja in dežela je lepa ter majha, tako da si 
lahko ogledaš še vse sosednje države.  
 

 
Znameniti spomenik zaljubljenih študentov v centru mesta Taru 


