
 
 
 
 

 

LITVA, Vilna – avgust 2015 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

 

Anja Pintarič 

Kontaktni email: anjapintaric89@gmail.com 

 

Čas izmenjave:  

od 01. 08. do 31. 08. 2015 

 

Kraj izmenjave 

Na izmenjavo sem se odpravila v Vilno. Vilna je glavno mesto 

Litve, ene izmed treh baltskih držav, ki pa so si med seboj 

precej različne. Po površini je Vilna 2-krat večja od Ljubljane, 

vendar sama nisem imela občutka, da bi bila tako velika. 

Center mesta je zelo lepo urejen in ga brez težav prehodiš peš. 

Takoj po prvem, spoznavnem tednu smo se brez skrbi sami 

orientirali okrog po mestu. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Priložnost, da se udeležim enomesečne klinične izmenjave v Litvi, sem dobila julija, po predhodni 

odpovedi druge študentke. Tako da sem morala zelo hitro urediti vse birokratske zadeve. Pri tem sta 

mi pomagali LEO-out in LEO-out assistant. Zaradi pozne prijave, se nisem mogla udeležiti predhodnih 

sestankov in sem imela manj informacij, predvsem glede mojih obveznosti med in po končani klinični 

izmenjavi.  Zaradi pozne prijave, sem tudi kontaktno osebo dobila zelo pozno. Za večino informacij 

sem se morala sama angažirati in pisati različnim ljudem, večino stvari pa sem izvedela šele po 

prihodu v Vilno. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Moja kontaktna oseba, me je prvi dan pričakala na letališču, mi na kratko pokazala center mesta in 

me peljala v študentski dom. Moja kontaktno osebo se nam zaradi obveznosti ni velikokrat pridružila. 

Zadnji dan sem si pot do letališča morala organizirati sama. So bile pa druge kontaktne osebe veliko 

bolj angažirane ter so veliko svojega prostega časa preživele z nami.  

Slika 1: Katedrala 



 
 
 
 

 

Prvi dan naju je do bolnišnice spremila Rūta - kontaktna oseba študentke Cynthie iz Gane s katero sva 

skupaj opravljali prakso na pediatričnem oddelku. Tudi kasneje mi je bila zmeraj na razpolago za 

kakršna koli vprašanja ali pomoč. Res super punca! 

 

Nastanitev in prehrana 

Vsi študentke, ki smo prišli na klinično izmenjavo smo bili nastanjeni v istem študentskem domu. 

Študentski dom je bil blizu centra mesta (30 minut hoje), do bolnišnice pa smo morali peljati z 

avtobusom 40 minut, tako da je bilo treba zgodaj vstati.  

Študentski dom je bil slabši, kot so slovenski študentski domovi. Sobe so bile umazane, tako da smo 

jih prvi dan morali najprej očistiti. Stanovala sem v dvoposteljni sobi, kopalnica je bila skupna za dve 

sobi, kuhinja je bila skupna za celo nadstropje. V kletnih prostorih je bil pralnih stroj za pranje perila. 

V študentskem domu smo preživeli zelo malo časa, saj smo si želeli pogledati čim več. V študentskem 

domu bili strogi, čeprav sem sama mnenja, da smo bili zelo pridni študentje .  

 

Prvi dan prakse smo dobili bone za kosilo. Bone smo lahko 

izkoristili v bolnišnični kantini. En bon je bil vreden 3 EUR, če 

je bilo kosilo dražje si ga moral doplačati. Bolnišnična hrana 

ni bila raznolika, ampak smo z veseljem porabili vse bone, 

tudi dva na dan . Ob večerih smo zmeraj jedli nekje v 

mestu, v študentskem domu smo kuhali zelo redko. Njihova 

tipična hrana sta svinjina in krompir, ki smo ga jedli skoraj 

vsak dan. Ter roza juha iz rdeče pese, ki nam je bila najbolj 

všeč .  

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

V Vilni sem bila sprejeta na pediatrični oddelek, ki se nahaja v njihovi glavni in največji bolnišnici. Prvi 

dan sva imeli nekaj težav v bolnišnici, saj naju sprva niso želeli sprejeti. Ker sva imeli vse potrebne 

dokumente sva s prakso lahko začeli naslednji dan. 

Mentorica, ki je predstojnica pediatričnega oddelka,  naju je prvi dan sprejela in razložila kako 

približno bo najino delo potekalo. Prvi teden sva bili na pediatričnem oddelku z najino mentorico. 

Spoznali sva delo in bolnike na nefrološkem in revmatološkem oddelku. Glavna težava je bila 

komunikacija, saj je zelo malo zdravnikov govorilo angleško. In večina ni kazala zanimanja, da bi se 

ukvarjala z nama. Ker sva se želeli čim več naučiti, sva prosili, če lahko greva na pediatrično kirurgijo. 

Slika 2: Roza juha 



 
 
 
 

 

Tako sva naslednje tri teden preživeli na pediatrični kirurgiji. Največ časa sva preživeli na urologiji in 

splošni kirurgiji. Videli sva veliko različnih operacij in bolezenskih stanj. Od zelo pogostih, kot je 

kriptorhizem in hernia, do nekrektomij, tumorjev na prsih in drugih. Lahko sva opazovali vse 

operacije, zadnji teden sva tudi asistirali pri operacijah. Delali sva od pol devetih zjutraj do dveh 

popoldan. So bili pa zelo prilagodljivi glede urnika.  

 

Slika 3: Pediatrična kirurgija 

 
Slika 4: Kirurška obleka 

 

Mentorstvo 

Najina mentorica ni preživela veliko časa z nama, saj je imela veliko obveznosti kot predstojnica 

oddelka. Medtem, ko so bili zdravniki na kirurškem oddelku prijazni, odlični mentorji in dostopni za 

vprašanja. Z njimi sva bili večino delovnika, pri pregledu pacientov in operacijah.  

 

Socialni program 

Prosti čas smo imeli vsak dan po praksi v bolnišnici in med vikendi. In smo ga zelo dobro izkoristili. 

Prvi teden je bil namenjen ogledom in spoznavanju mesta ter njihove kulture in tradicionalne 

kuhinje. Organiziran je bil tudi mednarodni večer hrane in pijače, kjer smo okušali dobrote iz vse 

Evrope in malo Afrike. Naslednje tedne smo si večino socialnega programa organizirali sami. Imeli 

smo oglede muzejev, druženja v parku, večerje, ples,…  

Med vikendi smo se odpravili na izlet v bolj ali manj oddaljene kraje. Prvi konec tedna smo šli v bližnji 

Trakai, ki nam je ostal v najlepšem spominu. Jezerca, na katerih smo uživali s pedolini in se kopali za 

ohladitev ter mogočni grad, ki se nahaja na otočku. Naslednji vikend smo se odpravili na morje, kjer 

so nas pričakale prelepe peščene plaže in zvezdnato nebo. Zadnji skupni konec tedna smo se 

odpravili v Estonijo in Latvijo, kjer smo preživeli nekaj dni v glavnih mestih, Talinu in Rigi.  



 
 
 
 

 

Ves mesec nam je tudi vreme odlično služilo. Temperature so bile nad 30 stopinj in deževalo je samo 

enkrat. 

 

Slika 5: Hrib križev 

 

Slika 6: Kaunas 

 

Prevoz 

Do Vilne sem potovala z letalom, cena povratne karte iz Ljubljane je bila 300 evrov s prtljago vred. 

Sem pa letalsko karto kupila šele sredi julija, tako da bi mogoče lahko bile cenejše, če bi jo kupila 

nekoliko prej.  

V Vilni smo kupili mesečno vozovnico, ki je z ISIC kartico stala 8 evrov. Z ISIC kartico imaš povsod 

popuste na prevoz, tudi do 70 %. V mestu smo za prevoz uporabljali avtobus. Ob večerih smo se 

včasih vrnili domov s taksijem, ki je bil zmeraj cenovno ugoden (4 EUR).  

Med kraji v državi lahko potuješ z vlakom ali z avtobusom, so pa vsi prevozi poceni. 

 

Splošna ocena izmenjave 

Izmenjava je bila zelo dobra izkušnja. Izpostavila bi 22 ljudi, 

ki mi je naredilo ta mesec nekaj posebnega. To so bili 

študentje medicine iz različnih evropskih držav, ki so se 

prav tako odločili za klinično izmenjavo v Vilni. Razumeli 

smo se res odlično. Spoznala sem veliko različnih kultur in 

vsaka izmed njih je bila nekaj posebnega. Upam, da se še 

srečamo kdaj.  

Prebivalci Vilne me niso prepričali, da bi želela živeti z njimi. So hladni in se redko smejijo. V večini se 

ne pozdravljajo med seboj in imajo veliko pravil. Seveda pa so tudi izjeme. Študenti medicine, ki so 

nas sprejeli so bili prijazni in so naredili naš socialni program zanimiv, nam pomagali z nasveti ter se 

trudili, da bi nam bilo v Vilni karseda lepo. 

 



 
 
 
 

 

Približna razdelitev stroškov 

Januarja 2015 so v Litvi dobili novo denarno valuto-evro. Lokalni prebivalci so nam povedali, da so od 

takrat naprej cene nekoliko višje. Cene v Vilni so primerljive s cenami v Mariboru.  

Stroški: 

1. Stroški prijave na klinično izmenjavo = 180 EUR 

2. Letalska karta Ljubljana-Vilna, Vilna-Ljubljana = 300 EUR 

3. Stroški prehrane na dan = 15 EUR 

4. Stroški socialnega programa na dan = 30 EUR 


