
 
 
 
 

 

Ruska Federacija, Samara – avgust 2015 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

 

Ime in priimek: 

Katsiaryna Yermak  (katerina.yermak@gmail.com)  

Čas izmenjave:  

od 3. 8. do 28. 8. 2015 

 

V času od 03.08.2015 -28.08.2015 sem se preko študentske neprofitne organizacije IFMSA udeležila 

poletne prakse v tujini. Gostujoča ustanova je bila Samarski državni Univerzitetni klinični center v 

Rusiji, ki šteje 95 let obstoja.  

Moj matični oddelek je bil Travmatologija in ortopedija pod vodstvom prof.dr. Vasilija 

YurievichaLarceva, ki je bil tudi moj glavni mentor.  Večino mojih aktivnosti  so sestavljale asistence 

pri operacijskih posegih vstavitve kolenskih in kolčnih protez, operacije kompleksnih zlomov, 

odstranjevanje hiperostoz in cist. Ker sem bila zainteresirana tudi v drugih področjih kirurgije mi je 

mentor organiziral delo v bolj ali manj sorodnih oddelkih. Ob četrtkih sem bila v sprejemni ambulanti 

otroške ortopedije, ki me je zelo navdušila.  Videla sem tudi nekaj  operacij pri otrocih. Popoldan sem 

lahko asistirala na operacijah estetske kirurgije, obiskala sem oddelek intenzivne medicine, 

mrtvašnico, simulacijski center, tečaj kirurškega šivanja in opravljala nočna dežurstva.  

Nova znanja sem pridobila predvsem na področju otroške ortopedije. Zdravju otrok namenjajo veliko 

pozornosti.  Najpogosteje prihajajo pacienti zaradi kifoskoliotičnih deformacij hrbtenice (zlasti 

M42.0), sin- sklero- poli-daktilije, prirojene defomacije nog. Veliko se srečujejo tudi z rahitisom.  

Zdravljenje se precej razlikuje od evropskih smernic.  Posegi so bodisi zelo konzervativnibodisi 

bistveno radikalnejši.  

Odnose in sistem lahko ocenim le na podlagi videnega iz oddelka travmatologije in ortopedije. Odnos 

med zdravnikom in bolnikom je izrazito paternalistični. Bolnik je v odnosu pasiven in podrejen 

zdravniku.  Premalo je komunikacije med pacientom in zdravnikom zlasti v pooperativnem obdobju.  

Pomembno vlogo na tem področju imajo medicinske sestre. Sistem se toliko razlikuje od evropskega 

da ne morem in ne smem trditi, da so takšni odnosi napačni ali slabi. Pričakovanja pacientov do 

zdravnika so drugačna in bodo lahko ob povečanju svoje avtonomije pri sprejemanju odločitev 

pomislili, da je zdravnik ni kos nalogi in prelaga obveznosti nanje.  

Očitno je, da je finančni položaj zdravnika in zdravstva slabši. Pogosto primanjkuje material potreben 

za delo, kvaliteta le teh je slaba, pogosto se varčuje pri uporabi zdravil in dezinfekcijskih sredstev. 

Zdravniki se ne zavedajo nevarnosti izpostavljanja rentgenskim žarkom ob uporabi intraoperativnega 

rentgena. Prav tako ne uporabljajo posebnih previdnostnih ukrepov pri rokovanju s pacienti 

okuženimi s hepatitisom ali tuberkulozo.  Način dela bi lahko spremenili brez večjih stroškov,  vendar 

v tako rigidnem sistemu težko spreminjaš dolgo ustaljene navade. Predvsem mladih, ki imajo s 

pomočjo IFMSA ali redkih podobnih organizacij možnost potovati v tujino in izkusiti druge 

zdravstvene sisteme lahko v bodoče vnašajo pozitivne novosti v klinično delo.  



 
 
 
 

 

Zelo me je navdušil simulacijski center, ki je pod okriljem katedre za anatomijo. Navdušilo me ni to, 

da ga imajo, vendar to, da vse naprave razvijajo sami. Center se deli na klinično-diagnostični in 

kirurški oddelek. Prvi razvija 3D-očala z uporabo katerih vstopaš v ordinacijo, vidiš in se rokuješ s 

pacientom. Razvili so tudi anatomsko mizo, kjer poleg makroantomije lahko gledaš in primerjaš 

histološke preparate zdravega in bolnega organa.  

Kirurški oddelek razvija aparaturo za treniranje laparoskopskih posegov.  Izdali so tudi anatomski 

atlas z aplikacijo, s pomočjo katere lahko slike iz atlasa prikažeš v treh dimenzijah.  

Po mojem mnenju je ena izmed težav slabšega stanja medicine majhno znanstveno sodelovanje  s 

svetom. Ruski kolegi večinoma publicirajo znanstvene članke in drugo medicinsko literaturo le znotraj 

države, v revijah v ruščini, saj je znanje tujih jezikov majhno. Zaradi tega so omejeni le na svojo 

literaturo in redko obiskujejo ali gostijo mednarodne kongrese.  

Poleg dela na kliniki smo imeli organizirano popoldansko dejavnost prav za vsak dan, za kar se iskreno 

zahvaljujem domačinom, študentom medicinske fakultete v Samari.  Mestu, ki samo po sebi ne 

izstopa so vlili dušo in ga prikazali v dobri luči. Celo taki, da se tja želim vrniti tudi pozimi, da lahko 

občutim pravo kontinentalno zimo in se sprehodim po zmrznjeni Volgi, v kateri se je bilo poleti prav 

prijetno kopati.  Samaro ali druga mesta v središču Rusije je dobro izbrati tistim, ki želijo občutiti 

Rusijo v svojem bistvu.  

V Samaro sem priletela dan pred začetkom prakse. Na letališču Kurumoch, ki je slabih 50 km 

oddaljeno od centra Samare so me pričakali ruski kolegi in me pripeljali do študentskega doma. 

Organizatorji so z nami vzpostavili komunikacijo že kmalu za tem, ko smo izvedeli v katerih mestih 

bomo opravljali prakso. Ustanovljena je bila Facebook skupina, kamor smo postavljali vprašanja in 

kjer smo dobili prve informacije o Samari. Tudi s svojima kontaktnima osebama sem bila že pred 

prihodom ves čas v stiku.  

Nastanjeni smo bili v študentskem domu medicinske fakultete in sicer v dveh nadstropjih, ki so 

posebej opremljena za tuje študente.  Živeli smo v apartmajih za 3 ali 4 osebe. V vsakem apartmaju je 

bila opremljena kuhinja in kopalnica. Sobe so bile glede na Ruski standard nadstandardne. Imeli smo 

celo toplo vodo, kar je prednost. Le to namreč v vseh ostalih študentskih domovihčez poletje 

izklapljajo.  V študentskem domu so veljala stroga pravila vstopa. Vstopali smo lahko do 23.00 zvečer, 

izjemoma oz. po dogovoru pa do 01.00 zjutraj. Izhod je bil možen od 6 ure dalje, razen, če si ga 

upravičil pri varnostnikih. Študentski dom ni ponujal dostopa do interneta in ni imel pralnice. 

Večinoma smo za komunikacijo uporabljali tamkajšnje SIM kartice, ki so bile zelo ugodne (3 giga in 25 

SMS za 5 evrov). Za pranje perila smo se obračali na svoje kontaktne osebe. Prehrano so nam en krat 

na dan zagotavljali v menzi kliničnega centra brez doplačil.  

Prvi tujec je prišel v Samaro šele v sredini osemdesetih let zaradi tega. Tam je bila namreč pomembna 

proizvodnja vesoljskih raket »Sojuz« in vojaške tehnike, zato je bilo mesto dolgo časa zaprto za 

tujce.Domačini hitro opazijo turiste in nekateri jim niso preveč naklonjeni, zlasti ne temnopoltim. 

Zaradi tega je bil uveden poseben varnostni režim. Vedno in vsepovsod nas je spremljal nekdo iz 

ekipe in nismo bili nikoli sami. To je bila velika omejitev za tiste, ki smo govorili rusko in po videzu 

nismo odstopali od populacije, zato smo si izborili nekaj svobode. Nato so nam dovolili hoditi v 

trgovino, ki je bila v 150 metrih od študentskega doma, ne pa recimo na banko,  je bila pičlih 450 

metrov stran.  Vsako jutro so bili z nami na poti na kliniko in nazaj. Do klinike nas je ločilo zgolj 15 



 
 
 
 

 

minut hoje.Včasih je bilo spremstvo tako rekoč  vsepovsod res moteče, vendar smo cenili 

pripravljenost ekipe, ki je bdela nad nami in nam omogočala varnost.  

Ruski kolegi so opravili izjemno delo tudi kar se tiče popoldanskih dejavnosti.Logistično organizirati 

vse do takšne perfekcije za 23 ljudi je pohvale vredno. Social program za prvi teden je bil predstavljen 

že nekaj dni pred prihodom prvih kolegov iz tujine. Organizirali so nam športni program, plesne 

delavnice, peljali so nas v najboljše restavracije, kjer smo se lahko razvajali ob ruski kuhinji in jedeh 

bližnjega vzhoda. Organizirali soekskurzije po mestu in obisk muzejev. Zaradi prečudovitega 

poletnega vremena smo popoldneve veliko krat preživljali na peščeni plaži ob Volgi, ki je zelo prijetna 

in dovolj čista za kopanje.  

Življenje v Samari je s finančnega vidika bilo ugodno. K temu je pripomogel tudi padec vrednosti 

ruskega rublja. Najdražja je bila letalska karta, ki znaša dobrih 400evrov. Večerja v boljši restavraciji je 

do 10 evrov, za vse izlete, team building in interesne dejavnosti, katerih udeležba je bila prostovoljna 

je znašalo do 100 evrov skupaj prispevki za prevoz,  hrano in pijačo. Po mestu so nas prevažali ruski 

kolegi, ki so imeli avtomobile, posluževali pa smo se tudi taksijev in javnega prevoza. Cena ene vožnje 

je 23 rubljev, kar je približno 30 centov.  

Izmenjavo ocenjujem kot uspešno. Prišla sem do zgoraj že opisanih zaključkov predvsem zaradi 

tekočega znanja ruščine, ki mi je omogočalo dobro komunikacijo. Prav tako je pomembna odprtost 

do drugih kultur, ki imajo drugačne poglede na vrednote in druge prioritete v primerjavi s sodobnim 

Evropejcem.  In ni vse kar je zanj slabo, slabo tudi za domačina. Pri tem moramo Evropejci paziti in 

raje uporabljati besedo drugačno.  Rusijo lahko brez dvoma opišem kot deželo kontrastov v katero se 

bom zagotovo še vrnila.  

 

Slika 1 Volga iz razgledne točke nekoliko izven mesta. 



 
 
 
 

 

 

Slika 2 "IFMSA Samara" oz. naše ustvarjanje ob sončnem zahodu na mestni plaži. 



 
 
 
 

 

 

Slika 3 Prava raketa "Союз", katerih proizvodnja je v Samari. Poleg  Aerospace muzeja pred katerim stojimo, imajo tudi 
Samara State Aerospace University. 



 
 
 
 

 

 

Slika 4 Kirurški del simulacijskega centra katedre za anatomijo Samarske državne medicinske Univerze. Vse naprave 
razvijajo in izdelujejo sami. 



 
 
 
 

 

 

Slika 5 Ulica "Leningradskaja" je prikupna in živahna glavna ulica starega dela mesta 


