
Poročilo enomesečne izmenjave; Finska, Turku (Sept. 2015) 

 

ČAS, KRAJ IZMENJAVE:  

Uradni čas trajanja moje izmenjave je bil od 1.9.2015 – 30.9.2015. Ker sem se prijavila za izmenjavo 

na Finskem, sem morala prispeti prbl. teden prej zaradi raznih mikrobioloških testiranj, ki so 

navedena kot pogoj za opravljanje izmenjave.  

Izmenjavo sem opravljala v mestu Turku na jugozahodni obali Finske, ki je trenutno izmed finskih 

mest šesto po velikosti. Nekoč je bilo vodilno in tudi priznano glavno mesto države, dokler ni ta naziv 

prejelo mesto Helsinki. Mesto je dvojezično; z uradnimi napisi v finskem kot tudi švedskem jeziku. Ker 

pa je univerzitetno mesto s številnimi tujimi študenti, pogovor z domačini v angleškem jeziku sploh ni 

težava (razen če govorimo o starejših generacijah). Mesto kot takšno je malenkostno večje od 

slovenskega Maribora z dobrimi mestnimi avtobusnimi povezavami, ki pa so praktično nepotrebne 

zaradi bližine vseh ključnih objektov. Gre za pristaniško mesto od koder dnevno pljujejo razne 

križarke proti Stockholmu in podobnim priljubljenim destinacijam, zaradi česar je za študenta na 

izmenjavi, ki bi rad videl kaj več kot samo Turku, to mesto idealno. Bolnišnica je precej velika in 

praktično glavna bolnišnica jugozahodne finske regije s sodobno opremo in več kot 500 zaposlenimi 

zdravniki. 

OPIS SPREJEMA S STRANI TUJIH ŠTUDENTOV, NASTANITEV IN HRANA:  

Čeprav so odzivni časi finskih kontaktov bili precej dolgi, so bili zelo vestni in mi priskrbeli vse 

informacije, ki sem jih potrebovala pred in med samo izmenjavo. Slovenijo sem zapustila z letom z 

letalsko družbo Finnair iz Brnika do Helsinkov – Vantaa in od tam pot nadaljevala z avtobusom proti 

Turku. Na glavni avtobusni postaji me je pričakala tričlanska ekipa, med njimi moja kontaktna oseba, 

moja začasna cimra in kolega, ki je imel avto, da nas je prepeljal do cilja. Zaradi težav v organizaciji 

sem do prvega septembra začasno stanovala v zasebnem stanovanju in si sobo delila s študentko 

dentalne medicine. S prvim sem se preselila v uradno nastanitev, ki je prav tako bilo zasebno 

stanovanje. Imela sem svojo sobo, stanovanje sem si delila še z dvema osebama; zdravnico iz Indije in 

finsko študentko medicine. Stanovanje je bilo čisto, dobro opremljeno (s savno) in imelo tudi dobro 

delujoč wifi. Oddaljeno je bilo 10min od bolnišnice in 5min od univerze v izredno mirni ulici. Glede 

stanovanja in opreme lahko podam samo pohvale. Organizacijska ekipa mi je priskrbela še zadnje 

papirje za uradno odobritev izmenjave, prejela sem kartico za popust pri študentskih obrokih (cena 

obroka je tako padla na 2,6e; vendar jo lahko koristiš le enkrat dnevno), plačala sem 50e varščine za 

stanovanje in to je bilo to. Študentske restavracije so načeloma samopostrežne narave, obroki več 

kot zadovoljivi in vedno okusni (cena vključuje dva kozarca vode/soka/mleka, glavno jed s prilogo, 

solato). Izmenjava se je uradno začela. Kontaktna oseba mi je še na kratko razkazala glavne lokacije v 

mestu in me peljala na prvi sestanek z mojim mentorjem.  

OPIS DELA V BOLNICI: 

Bolnišnico sem spoznala preko dela na endokrinološkem in gastroenterološkem oddelku (2tedna 

+2tedna). Endokrinološki oddelek je zelo prostoren; okoli 6 postelj na sobo z še vedno veliko prostora 

za manevriranje. Delovanje gastroenterološkega oddelka pa sem večinoma spoznala preko delovanja 

klinike.  Oprema je sodobna in sama ureditev očem prijazna tako na hodnikih kot v pacientovih 



sobah. Osebje je prijazno; zdravniki so brez izjem vsi govorili tekoče angleško; sestre pa so raje 

ostajale tiho. Sčasoma sem ugotovila, da ne toliko zaradi morebiti pomanjkljivega znanja tujega jezika 

kot pa zaradi finskega značaja. Finci se namreč raje držijo zase.  Ne poslužujejo se ˝small-talka˝; vsaka 

izrečena poved mora imeti neko konkretno sporočilo, drugače imajo raje tišino. Če so že bolj odprte 

narave, potem potrebujejo nekaj časa, da se navadijo tujca. V roku dveh tednov so se bolj kot ne vsi 

odprli in komunicirali, čeprav jim je nekaterim primanjkovali samozavesti glede uporabe angleškega 

jezika. Tekom endokrinološke rotacije sem sledila mentorju zdravniku, ki mi je dnevno predstavil 

paciente, skupaj sva načrtovala preiskave, pregledovala izvide in predpisovala terapijo. V kolikor je 

šlo za mlajše paciente sem se lahko z njimi pogovorila tudi sama, starejši pa navadno niso znali 

angleško. Po dveh tednih sem oddelčno delo zamenjala s sledenjem delu v gastroenterološki kliniki, 

kjer sem dnevno prisostvovala endoskopskim preiskavam (gastro-, kolono-, sigmoido-, enteroskopije 

ter ERCP) ter nekaterim posegom. Sproti so mi razlagali tako teorijo kot tudi bolj praktične pristope k 

posegom in mi tudi dovolili upravljati z endoskopi med posegi. Vsako sredo sem se udeležila dela v 

endokrinološki ambulanti za nosečnice, kjer sem pomagal svojemu glavnemu mentorju. Ob sredah 

zjutraj sem se udeleževala kliničnih seminarjev o določenih patologijah, ki so jih pripravljali zdravniki 

in jih predstavili v finščini. Podobno sem ob petkih zjutraj poslušala finske predstavitve primerov 

pacientov. Pri razumevanju predstavitev sem si pomagala z uporabo Google-translate preko 

mobitela. Ob četrtkih pa sem prisostvovala pri radiološko-gastroeneteroloških konzultacijah in tako 

pridobila kar nekaj izkušenj pri branju CT in MRI posnetkov. Čeprav bi praktičnega dela lahko bilo 

dosti več, sem z izkušnjo s pedagoškega stališča izredno zadovoljna. Poskrbeli so tako za teoretično 

kot nekoliko praktično izpopolnjevanje. Pri vsem tem pa so sproti preverjali, če imam morda še 

kakšne druge želje in jim ugodili, če je le bilo mogoče.   

OPIS SOCIALNEGA PROGRAMA 

Ker je moja izmenjava potekala v septembru in ker so Finci že imeli tekoč pedagoški proces, 

socialnega programa ni bilo. Kontaktno osebo sem srečala trikrat za časa svoje izmenjave. Ostale 

člane ekipe izmenjav sem sicer spoznala drugi dan bivanja na Finski in jih nisem več srečala. Poleg 

mene je izmenjavo v septembru opravljala le še ena avstrijska študentka. Ker sem stanovala v 

zasebnem stanovanju je bilo težje najti stike. Sčasoma sva si ustvarili mrežo z nekaj Erasmus študenti, 

s katerimi sva občasno šli na pijačo ali kakšno organizirano zabavo v katerem od klubov. Nasvete za 

potovanje v okolici sem dobila večinoma iz interneta in od zdravnikov v bolnišnici. Tako sva si sami 

organizirali izlete v Stockholm, Helsinke, Marienham, Turku Archipelago. Sama sem raziskala še 

okolico Turkuja; Naantali, Ruissalo, Kurjenrahka narodni park ipd. Po pogovoru z nekaterimi drugimi 

študenti, ki so že bili tam na izmenjavi, sem odkrila da tudi preko poletja z izjemo enega izleta ni bilo 

organiziranega programa za IFMSA študente. V primeru odločitve izmenjave v Turkuju torej toplo 

priporočam neko navezo z Erasmus študenti, ki imajo nekaj dogodkov na programu. 

 

SPLOŠNA OCENA IZMENJAVE:  

Izmenjava je bila čudovita izkušnja. Spoznala sem nekaj ljudi iz različnih držav, videla lepo finsko 

pokrajino in dobila nekaj vpogleda v njihovo kulturo. S stališča prilagojenosti tujcev so dobra 

destinacija, saj večina prebivalstva zna vsaj nekaj tujega jezika. S pedagoškega stališča je bila 

izmenjava zelo poučna, čeprav bi lahko bilo malo več praktičnega dela. Kljub temu sem odnesla veliko 

novega znanja.  S stališča medicine sem vesela, da sem imela možnost v živo videti delovanje enega 



izmed boljših zdravstvenih sistemov v Evropi. Obžalujem edino, da ni bilo pestrejšega socialnega 

programa in sva z Avstrijko morali sami odkrivati morebitne turistične atrakcije v bližini. Vendar tudi 

to je bila po svoje očarljiva izkušnja. Na področju programa lahko finska ekipa še marsikaj izboljša, 

vendar drugače je bila izmenjava nepozabna in nadvse poučna.  
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