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EGIPT, ZAGAZIG - februar 2019 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime, priimek, letnik: 

Sabina Marenk, absolvent (sabina.marenk@gmail.com) 

Če koga karkoli zanima, mi lahko piše na mail ali Facebook. ;) 

 

Čas izmenjave: 

od 1.2.2019 do 28.2.2019 (poleti je prevroče ;) ) 

 

Kraj izmenjave 

Zagazig je mesto v Egiptu, ima približno pol milijona prebivalcev. Nahaja se na severu države, 80 km 

od Kaira, na vzhodni strani Nilove delte. Je glavno mesto pokrajine Šarkije, ki je 3. najbolj poseljena 

pokrajina v Egiptu (poleg Kaira in Gize). 

Razen srednje velike mošeje, Zagazig, kar se tiče turizma, nima veliko ponuditi. Oziroma - če si sprejet 

v Kairo ali kako drugo znano mesto, potem zagotovo ne boš obiskal Zagaziga. Je sicer univerzitetno 

mesto, ima veliko kavarn, nogometni stadion, iztok Nila… A meni je bilo bolj zanimivo zaradi vrveža 

ljudi, žensk v hidžabu, klicev k molitvi, arabščine, tuk tuk-ov, konjev, oslov, potepuških psov in mačk, 

kaotičnega prometa, … V nekaj dnevih sem se naučila spretno prečkati cesto; avtomobili te za 

milimetre spretno obidejo ali pa ti spretno obideš njih ;) Povsod je polno ljudi, ki nemalokrat zrejo 

vate, tujcev v neturističnih mestih očitno niso vajeni. In veliko je odpadkov - to me je kar šokiralo. 

Zaradi gneče in smeti lahko spominja na Indijo. 

Ko sem izvedela, da so me dali v Zagazig, sem bila kar malo razočarana, saj sem prvič slišala zanj in 

kot večina »incomingsov« sem tudi jaz na vsa 3 mesta napisala Kairo (popularni sta še Aleksandrija in 

Banha). Ko pa sem prišla tja, smo se z ostalima študentkama in kontaktnimi osebami zelo ujeli, 

Egipčani so namreč zelo odprti in družabni, tako da res lahko rečem, da mi je bilo na koncu v Zagazigu 

prav fajn. Imela sem srečo kar se tiče skupine in imela sem priložnost biti v nekem »random«, 

neturističnem mestu, kar je tudi enkratno doživetje. Znana mesta kot so Kairo in Aleksandrija pa smo 

tako ali tako obiskali v sklopu socialnega programa.  

 

 

 



 
 

    

Mesto Zagazig 

 

   

 

 

Viza 

Za vstop v državo je potreba viza, ki jo kupiš na letališču (25$). Prav tako moraš pred vstopom 

(immigration) in odhodom izpolniti obrazec (osebni podatki, namen potovanja, trajanje potovanja). 

 

 

Zdravje 

Tekom prijave mi ni bilo treba opraviti nobenih testov, niti ni bilo priporočeno nobeno cepljenje v 

Exchange Conditions. Sama sem bila predhodno cepljena proti hepatitisu B in tetanusu. Priporoča se 

še cepljenje proti hepatitisu A. 

Priložiti sem morala samo skenirano knjižico cepljenja in potrdilo o zdravstvenem zavarovanju za 

tujino. 

Od potovalne lekarne sem poleg običajnih stvari (analgetik, antihistaminik, termometer, obliži, 

vitamini itd.) imela s seboj tudi probiotike, rehidracijsko tekočino in aktivno oglje. Probiotike sem 

jemala preventivno, ostalega na srečo nisem nikoli potrebovala. Redno sem uporabljala razkužilo za 

roke. 

  



 
 

    

Varnost 

Osebno sem se v Egiptu počutila varno. Načeloma ne dovolijo, da bi šel iz stanovanja sam brez 

spremstva (sploh če si ženska), tako da je vedno nekdo od kontaktih oseb s teboj; na kosilo nas je 

vedno peljala ena od kontaktih oseb, s katero smo se potem še naprej družile v kavarni. Javnih 

prevoznih sredstev nismo uporabljale; če se je bilo potrebno kam peljati (bolnišnica je bila z avtom 

oddaljena vsaj 15 minut), nas je vedno brez težav peljal nekdo od tamkajšnjih študentov. 

Naj na tem mestu omenim, da je prečkanje ceste lahko nevarno, ker seveda nimajo prehoda za pešce 

in ljudje prečkajo vse povprek. Se pa tudi tega privadiš.  

Egipt je sicer relativno varna država, vsaj kar se tiče kriminala, tega je malo. Vedno pa je dobro biti 

pozoren na osebno lastnino, še posebej na turističnih krajih. 

 

Denar 

V Egiptu uporabljajo egipčanski funt (EGP). 1 evro je okrog 20 EGP. Sama sem denar brez problema 

dvignila kar na bankomatih, s slovensko debetno kartico (običajno naenkrat 100 EUR oz. 2000 EGP, za 

kar so mi pri NLB odšteli 2,5 EUR provizije, kar ni veliko. Dvignila sem tudi z bančno kartico N26, tam 

ti računajo še manj; ta kartica je super za na potovanja. Obstaja pa še ena ugodna kartica za tujino-

Revolut). Menjalnic nisem uporabljala. Povsod se plačuje z gotovino, zato je koristno s seboj imeti 

tanko denarnico za okrog pasu. 

 

Prevoz 

Letela sem iz Trsta z Alitalia s prestopom v Rimu v Kairo. Karto sem kupila (Skyscanner), ko sem 

izvedela, da sem sprejeta v Zagazig, na začetku decembra 2018. Letalske karte za Egipt načeloma niso 

preveč drage, sama sem sicer plačala 340 eur za povratno (+23 kg), zagotovo pa je možno dobiti še 

precej cenejšo karto.  

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Vsa komunikacija pred izmenjavo je potekala preko WhatsApp-a, kar je po mojem mnenju najbolj 

praktično. Kontaktna oseba je mesec dni pred izmenjavo ustvarila skupino. Tako sem dobila vse 

odgovore- kaj je pametno prinesti s seboj in dogovorila sem se, kdaj me poberejo na letališču. 

Na vsa vprašanja mi je kontaktna oseba vedno odgovorila hitro. 

 

  



 
 

    

Sprejem s strani tujih študentov 

V Kairo sem priletela okrog 3:30 ponoči (uro sem morala prestaviti 1h naprej). Na letališču me je 

čakal študent iz Zagaziga, ki mu ni bilo problem priti tako zgodaj. Do stanovanja v Zagazigu sva imela 

dobro uro vožnje, tam sta me čakali ostali 2 punci, s katerima sem bila skupaj cel mesec. 

Tekom meseca smo se veliko družile z več kontaktnimi osebami, saj nas je vedno nekdo od njih 

zjutraj najprej odpeljal v bolnišnico in nato prišel iskat ter bil z nami tudi na kosilu in potem smo se še 

naprej družili v kavarnah, kadili šišo, odšli po nakupih (trgovine so odprte tudi do 1h ponoči) … Zares 

pestra druščina smo bili in nikoli nam ni bilo dolgčas. Povezali smo se namreč tudi z inkomingsi (4 

fantje) in kontaktnimi osebami iz sosednjega mesta Banha, kolegica iz Brazilije je tam imela fanta. 

Tako da smo potem skupaj hodili na izlete.  

 

Nastanitev  

Nastanjene smo bile v velikem stanovanju v bloku približno 15 minut z avtom stran od bolnišnice (če 

nas ne bi prestavili v drugo bolnišnico, ne bi imele tako daleč). Stanovanje je bilo prenovljeno in čisto; 

smo pa vse 3 punce bile v eni veliki sobi. Imele smo kuhinjo, sicer brez hladilnika (na srečo ni bilo 

poletje), pralni stroj pa smo dobile šele 2. teden izmenjave, ker še niso zaključili s prenavljanjem 

stanovanja; to je bil tudi razlog, da nismo imele hladilnika. Kopalnica je imela vse potrebno. Edina 

'slabost' je bila, da je zvečer postalo precej mrzlo (februarja je v Egiptu tudi zima, sicer ni tako mrzlo 

kot pri nas, se pa ponoči lahko precej shladi), a so nam lastniki stanovanja prinesli veliko odej, tako da 

smo potem to rešile na tak način. Egipčani seveda niso vajeni ogrevati stanovanja, raje se bolj 

oblečejo ko je potrebno. In spijejo kak čaj.  

 

Prehrana 

Dobili smo dva obroka (zajtrk in kosilo) oz. hrano v vrednosti 40 EGP na dan. Ta denar je imela tista 

kontaktna oseba, ki nas je peljala na kosilo v različne restavracije. Če si si malo bolj privoščil, si pač 

sam doplačal. Ampak sploh ni problema, ker je itak hrana zelo poceni. In zelo okusna. Naješ se lahko 

že za manj kot 5 EUR na dan. Občasno smo si hrano pripravile tudi same v stanovanju. 

Za zajtrk sem ponavadi jedla falafel v sendviču (tisti njihov ploščat kruh), kupili smo ga na poti v 

bolnišnico.  

Živiš lahko od njihove ulične hrane - ta vključuje veliko riža, zelenjave, čičerike, začimb, mesa…. Sveži 

sokovi so mi bili sploh odlični. In arabska kava s kardamomom.  

 

  



 
 

    

Bolnišnica v Zagazigu 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Prvi dan sploh nismo odšle na prakso, ker so nas prestavili v neko drugo bolnišnico-Al Ahrar 

Educational Hospital (ki je tudi del Medicinske fakultete v Zagazigu), kjer sem prakso opravljala na 

oddelku za splošno kirurgijo. V bolnišnico nas je vsak dan peljal eden od študentov, prispeli smo 

okrog 10h (ostale smo najkasneje do 13.30, vožnja nazaj pa je trajala dalj časa zaradi gneče na cesti). 

Večinoma smo videle samo odstranitve žolčnika in hermije, tako da smo se že po parih dneh kar malo 

naveličale. Enkrat sem šivala rano po odstranitvi lipoma, kar je bila kul izkušnja in mentor je bil res 

prijazen in zavzet. Prav ta mentor se je z nami ukvarjal večina dni. Nekateri drugi kirurgi so si tudi 

vzeli čas in smo razpravljali o kliničnih primerih. Prav določenega mentorja pa nismo imele. 

Komunicirali smo v angleščini. 

Sama sem se še dogovorila, če lahko grem na oddelek za ginekologijo in porodništvo, tako sem videla 

še 1 vaginalni porod in številne carske reze, enkrat sem tudi asistirala. En dan smo vse skupaj odšle 

tudi na oddelek za nevrokirurgijo. 

Sama bolnišnica ni preveč čista, po hodnikih lahko srečaš mačke. Razkužil ne uporabljajo. Kirurginje in 

inštrumentarke tudi med operacijo nosijo muslimansko ruto. Videla sem kirurga, ki ni nosil maske 

ipd. Higiena oz. antisepsa je res na nizkem nivoju. Zdi se, da s tem nimajo težav oz. zagotovo je njihov 

imunski sistem drugačen kot naš  .  

 

   

  



 
 

    

Mini tečaj mikrokirurgije 

Operacija lipoma 
   

 

Posebej smo imele organizirani še delavnico šivanja (tu se nismo naučile nič kaj novega), in delavnico 

mikrokirurgije - ta pa je bila predvsem zanimiva in recimo koristna (če se zanimaš za žilno kirurgijo 

npr.). V Zagazigu je menda znan center mikrokirurgije. 

 

    

 

Organizacija, kar se tiče naše prakse v bolnišnici, ni bila idealna. Vsak dan so nas študenti pobrali ob 

drugi uri, ko pa smo prispele v bolnišnico pa včasih operacije sploh še niso potekale. Nismo imele 

specifičnega urnika oz. noben se ni posebej ukvarjal z nami. Nekako se navadiš, da je egipčanskih 10 

minut lahko tudi ena ura. Drugače je bilo v sosednji Banhi, tam je vse potekalo tako kot mora. 



 
 

    

Odvisno je torej, na kake kontaktne osebe naletiš, ki organizirajo te zadeve, da ne bom koga odbila, 

da bi se odločil za Egipt. 

 

Še en nasvet - že kak dober teden pred odhodom prosite svoje kontaktne osebe za papirnati 

Certificate z vsemi podpisi in žigi (ki ga potrebujete potem za štipendijo če ne drugega). Znajo kar 

malo pozabit na to in tudi traja, da oni to uredijo.    

 

Mentorstvo 

Na oddelku kot sem že napisala nismo imele točno določenega mentorja, se je pa večina dni z nami 

ukvarjal mlad specialist splošne kirurgije. 

 

Socialni program 

Socialni program mi je bil seveda najboljši del izmenjave. Tu organizacija ni bila problem. Izleti so bili 

ob vikendih, pri njih sta to petek in sobota. Skupaj z incomingsi iz sosednje Banhe smo se prvi vikend 

odpravili v Kairo, kjer smo obiskali muzej staroegipčanske civilizacije, ogledali smo si piramide ob Gizi 

in jahali kamele. Za sfingo smo bili žal prepozni, ker je kontaktna oseba izgubila ključ od avtomobila, 

ga je pa na koncu na srečo našla. Obiskali smo tudi tržnico, Al Muizz Street in več mošej. Ob večerih 

smo posedali v odprtih kavarnah in igrali karte. Zadnji večer smo obiskali International bowling 

centre. Naslednji vikend je bil rezerviran za obisk Aleksandrije (Bibliotheca Alexandrina, pompejski 

steber, citadela s prelepim razgledom na morje). Poleg različnih ogledov smo imeli pravo morsko 

večerjo z okusnimi morskimi jedmi. Zadnji 3-dnevni izlet je bil izlet v Dahab, ki je za razliko od ostalih 

mest veliko bolj čist in ima čudovite plaže. Dahab je obmorsko mesto na jugovzhodu Sinajskega 

polotoka. Vožnja iz Kaira je trajala cca 8 ur. Eden najboljših izletov, saj vključuje snorklanje na dveh 

različnih plažah, divjo vožnjo s čolnom, potapljanje, vožnjo z safari štirikolesniki, vzpon na goro 

Sinajskega gorovja in obisk bližnjega kampa Bedouinov.  

Običajno socialni program vključuje še obisk Luxorja in Asuana (Dolina kraljev - Tutankamon, 

faraonske grobnice, templji - Karnak…) in vožnjo z ladjo po Nilu. Študenti iz Brazilije so ostali dlje kot 

mesec dni in obiskali tudi ta 'must see' Egipt. Za socialni program so zelo prilagodljivi, saj upoštevajo 

vaše želje. 

Družili pa se nismo samo na izletih ampak vsak dan po praksi. Obiskali smo tudi študente iz sosednje 

Banhe in oni nas.  

 



 
 

    

Qaitebay Citadel, Aleksandrija 

 

 

 

 



 
 

    

Quadbikes v Dahabu 

Skupno druženje inkomingov  Zagaziga in Banhe 

 

 

 

 

  



 
 

    

Splošna ocena izmenjave 

Izmenjava v Egiptu je bila zame nepozabna in dragocena izkušnja. Prvič sem potovala izven Evrope, 

tako da je bilo vse skupaj še toliko bolj posebno doživetje. Egipt je pester in zanimiv, ker ima bogato 

zgodovino, hkrati pa je afriška muslimanska država, ki s Sinajem meji na Azijo. 

Spoznala sem drugačen način življenja, arabsko kulturo, drug zdravstven sistem in dobila ogromno 

novih prijateljev.  

Če bi rad obiskal drug svet in te ni strah stopit izven cone udobja, je Egipt pravi zate.  

 

Potrebnik 

-ISIC študentska kartica (vse vstopnine so cenejše s to kartico) 

-mini potovalka/ večji nahrbtnik za izlete 

-scrubsi (sposodiš od koga, kupiš prek Amazona) 

-razkužilo za roke (v bolnišnici jih ni) 

-Dramina  

-kopalke 

-powerbank 

-dolga, topla oblačila in tudi poletna oblačila (za Dahab, Luxor, Aswan), če se odpravljaš poleti pa 

poletna oblačila (tudi taka ki zakrijejo ramena in kolena). Idealen čas za potovanje je od septembra 

do maja oz. oktober- april, takrat ni preveč vroče. 

 

Približna razdelitev stroškov 

Prijavnina 200 EUR 

Povratna letalska 340 EUR 

Viza na letališču 22 EUR 

Zdravstveno zavarovanje tujina (Coris) 65 EUR 

Egipt je poceni država: 

Sim kartica 5 EUR 

Hrana, spominki 250 EUR 

Sveže iztisnjen pomarančni sok 0,30 EUR (6 EGP)  

1kg pomaranč 0,50 EUR (10 EGP) 

Falafel 0,10 EUR (2 EGP) 

Koshary (egipčanska narodna jed) 7 EGP 

Lep srebrn prstan 90 EGP 



 
 

    

Ras Abu Galloum plaža, Dahab 

Družabni program (prevoz, prenočišče, ogledi/aktivnosti, hrana): Kairo - okrog 80 eur, Aleksandrija 50 

eur, Dahab 120 eur (brez potapljanja) 

Skupaj: okrog 1200 EUR 

 

 

 

 



 
 

    

Blue Hole, Dahab 

Three Pools, Dahab 

 

 

 

 



 
 

    

Koshary - priljubljena ulična hrana 

Bedouin Camp 

Korale v Rdečem morju 

    

 

   
 

 

  



 
 

    

Al Muizz Street, Old Cairo 

 

   

 

 

  



 
 

    

Kairo 

Zagazig 

 

 

 



 
 

    

Obisk v Banhi 
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