BRAZILIJA, BELEM – julij 2015
POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE

Ime in priimek:
Jurij Aleš Košir jurij.kosir@gmail.com
Čas izmenjave:
od 1. 7. do 30. 7. 2015
Kraj izmenjave
Belem, Brazilija
Komunikacija pred izmenjavo
Pred izmenjavo sem dobil mail z informacijami o kontaktnih osebah, kje bom živel, v kateri bolnici
bom. Niso mi znali povedati ime mojega mentorja – to sem izvedel šele ko sem prišel v bolnico. S
kontaktnimi osebami sem vzpostavil stik preko facebooka in se dogovoril o svojem prihodu v Brazilijo.
Sprejem s strani tujih študentov
Moj gostitelj me je prišel iskat na letališče. S strani univerze sem imel vse urejeno.
Nastanitev in prehrana
Živel sem pri kontaktni osebi – študentu medicine. Moj dom je bil 1uro in pol avtobusne vožnje
oddaljen od bolnice, kar me je od vsega najbolj razočaralo. Ostali tuji študentje so živeli bližje, vendar
noben toliko, da bi lahko peš hodil na svoj oddelek. Ko sem bil doma, mi je od gostitelja mama
pripravila zajtrk/kosilo/večerjo, tako da se glede prijaznosti svojih gostiteljev nimam za pritoževati.
Delo v bolnišnici oz. inštitutu
Izmenjavo sem opravljal na oddelku za splošno kirurgijo. Prvi teden sem lahko samo gledal, kasneje so
mi dovolili vedno več – na preprostih operacijah sem lahko asistiral, če se nisem scrubbal sem parkrat
tudi intubiral, vstavil orogastrično sondo, enkrat sem celo vstavil centralni kanal.
Delal sem v bolnišnici Jose Barros Barreto, kjer sem bil jaz so imeli 2 operacijski sobi, ki so jih koristili
za vse možne operacije – abdominalne, torakalne, urološke, maksilofacialne, splošne posege. Travme
ni bilo, ker bolnica ni imela urgentnega centra.

Delo v Braziliji se je od dela v Sloveniji najbolj razlikovalo po tem, da imajo v Braziliji bistveno manj
denarja in tako na vsem šparajo. Tako so imeli le 1 set za laparoskopske operacije, zaradi česar so
lahko na dan izvedli le 1 laparoskopsko operacijo, ostale so pa morali z laparotomijo. Videl sem tudi
razne bolezni, ki jih v Sloveniji ni oziroma jih je manj –gobavost, tuberkuloza, Chagas….
Mentorstvo
Moj mentor je bil specializant abdominalne kirurgije, bil je zelo prijazen, trudil se je ukvarjati z mano
in tudi druge je preganjal, da so se mi posvetili. Na splošno pa je znanje angleščine tudi med zdravniki
zelo porazno, tako da je bila komunikacija otežena. Moje začetniško znanje portugalščine je
pomagalo, vendar ne dovolj, da bi se lahko z njimi pogovarjal o kompleksnih stvareh.
Socialni program
Socialni program je bil v redu, za vikend smo šli z domačimi študenti na road trip do obale in sosednjih
mest. En večer je bila tudi žurka pri domačem študentu doma. Lahko smo se prijavili tudi na Beach
Project – v večjih Brazilskih mestih so bile še dodatne zabave na obalah, vendar je prijavnina mislim
da stala okoli 300 evrov, tako da se jaz nisem prijavil. Za udeležbo bi moral tej ceni prišteti še ceno
prevoza do večjega mesta (z letalom), pijače, …
Prevoz
V Brazilijo sem letel s Condorjem, enosmerna vozovnica stane 700 evrov+, tako da res ni poceni. Nato
sem moral prileteti še do Belema, kar je stalo še nekaj 100 evrov…
V Belemu sem se vozil z avtobusom, cena za eno vožnjo je malo manj kot 1 evro. Mesečnih vozovnic
ali študentskih vozovnic zame ni bilo. Ker sem moral na poti v bolnico prestopati na drugi avtobus, me
je avtobusni prevoz na dan stal skoraj 4 evre.
Splošna ocena izmenjave
Izmenjava je bila super, kljub vsemu se mi zdi, da ti v Brazilijo pustijo več delati kot drugod. Največji
minusi so velika cena letalskega leta in to, da je Brazilija izjemno, izjemno nevarna. Jaz na srečo nisem
imel slabe izkušnje v tem smislu, vendar so mi sodelavci povedali par groznih zgodbic glede tega. Tudi
na splošno se nikoli nisem počutil varnega.
Približna razdelitev stroškov
Letalske karte so me okvirno stale 1500 evrov, v Braziliji sem skupaj porabil še kake 250 evrov za
hrano, potovanja, darila.

