
 
 

    

INDONEZIJA, MALANG – avgust 2016 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

 

Ime, priimek, letnik: 

Maruša Borovšak, 5, letnik (borovsak.marusa@gmail.com) 

 

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 31. 8. 2016 

 

Kraj izmenjave 

Malang je mesto v provinci vzhodna Java in velja za mesto z najbolj ugodno klimo na otoku, kar lahko, 

v primerjavi z drugimi tremi večjimi mesti, tudi sama potrdim. Temperature so bile poletne, vendar ni 

bilo tiste hude vlažnosti, tako da je bilo res prav prijetno. Meni je bilo mesto všeč, ker je zelo zeleno. 

Povsod so urejene zelenice in tudi na velikih avenijah povsod ogromno dreves. Mesto je tudi dovolj 

»majhno«, da je prevoz s t.i. javnim prevozom mogoč in za transport ne porabiš več kot 15 – 30 

minut, odvisno kje si doma. V ožjem mestu živi približno milijon prebivalcev, vendar razen ob 

prometnih konicah, neke pretirane gneče ni opaziti. Vsi pa so zelo prijazni in ker mesto ni tako 

ekstremno turistično tudi navdušeni nad vsemi obiskovalci. Vseeno pa imajo v mestu nekaj muzejev 

in templjev, v okolici tudi plantažo čaja.  

 

Viza 

Viza je za nas v Indoneziji potrebna, če ostaneš več kot 30 dni, kar pa ostaneš skoraj zagotovo, če 

izmenjavi dodaš še kakšen dan potovanja. Imajo posebno vizo za kulturne in študijske obiske, tako za 

pridobitev ni bilo nobenih težav. Najlažje jo je urediti pred odhodom (možno je tudi oditi tja in tam 

po 30 dneh zaprostiti za podaljšanje, vendar to zahteva veliko več birokracije in je tudi manj sigurno). 

Veleposlaništvo, ki je zadolženo za Sloveniji je na Dunaju. Sama sem tja po pošti poslala potrebno 

dokumentacijo (piše vse na spletni strani ambasade-  potni list, kopija povratne karte, invitation 

letter, vloga za vizo, fotografije in denar) in po približno dveh tednih sem dobila potni list z vizo nazaj. 

Če bi šla na Dunaj bi verjetno dobila vse skupaj že malo prej. Vse je potekalo brez težav, bili so zelo 

ustrežljivi.  
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Zdravje 

Pred izmenjavo sem morala poslati rezultate testov za tuberkulozo, ki so bili kar v slovenščini in stari 

malo manj kot eno leto, vendar ni nihče kompliciral. Cepljenje nobeno ni obvezno, sama sem se 

cepila proti hepatitisu A. Prav tako niso potrebna nobena zdravila (razen stalnih), saj to ni področje z 

rizikom za okužbo z malarijo. Je pa zelo priporočljiv nakup dobrih repelentov (sama jih tam nisem 

našla), z vsaj 25% (ali več ) DEET, saj so komarji zelo aktivni in pogosto je obolenje z mrzlico denga 

(avgust sicer ni bil višek »sezone«, ampak vseeno).  

 

Varnost 

Meni se je država zdela popolnoma varna, sama nisem imela čisto nobene slabe izkušnje, pa sem po 

izmenjavi potovala tudi čisto sama. Javna prevozna sredstva so varna, taksisti npr. tudi redno 

uporabljajo metre. Da bi čisto sama hodila po temi po mestu sicer nisem, vendar že če sva bili dve 

punci, mi ni bilo več neprijetno. Prepričana sem, da je to bilo bolj zaradi občutka in da se mi ne bi nič 

zgodilo tudi če bi bila sama. Je pa seveda priporočljivo, da se (predvsem kot ženska) oblačiš 

družbenim normam primerno. To ne pomeni, da se moraš pokrivati ali nositi samo dolga krila, ampak 

da pokriješ ramena, nimaš prevelikih dekoltejev in prekratkih kril. 

 

Denar 

V indoneziji je valuta indonezijska rupija in 1€ je približno 15.000 IDR. Težko svetujem, kar je boljše – 

bankomati ali menjalnice, ker sama menjalnic nisem kaj dosti uporabljala. Na začetku sem zamenjala 

nekaj denarja, nato pa sem dvigovala najvišje možne zneske na bankomatu, tako da provizija ni bil 

prevelik strošek (je pa seveda odvisno od kartice!). Bankomate lahko najdeš na vsakem koraku, veliko 

jih je tudi zavarovanih z varnostnikom (zraven kamer seveda), tako da je dvigovanje na bankomatih, 

ki zgledajo normalno, popolnoma varno.  

 

Prevoz 

Do Malanga sem letela na liniji Benetke – Abu Dhabi – Jakarta – Malang, z družbama Etihad in Garuda 

Indonesia. Za povratno karto sem odštela okrog 600€, vendar sem karte kupila dokaj zgodaj, preden 

sem vedela, če mi bodo izmenjavo potrdili ali ne. Karto sem rezervirala na spletnih straneh letalskih 

družb. Možno je tudi leteti v Surabayo in nato z vlakom ali drugim prevoznim sredstvom priti v 

Malang.  

Nekih posebnih nasvetov za nakup karte nimam, edino kar se tiče notranjih letov so mi indonezijski 

študentje kot alternativo Garudi (najboljša in najdražja družba) priporočali še Sariwijaya Air, Batik Air, 



 
 

    

Citilink in Air Asia, ki pa so pri nas v času mojega nakupa kart bili na črni listi EU. Jih pa oni redno 

uporabljajo in pravijo, da tu ni problem varnosti, ampak zamud. Vsi pa odsvetujejo letenje z Lion Air. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Ko sem na bazi dobila podatke o svoji kontaktni osebi, sem jo kontaktirala sama. Ker mi več kot en 

teden ni odgovorila na sporočilo, sem kontaktirala še drugo (rezervno) kontaktno osebo, ki pa sploh 

ni vedela, da je na seznamu kontaktnih oseb in me je vprašala, kje sem dobila njen naslov. Ko smo 

vse nesporazume rešili in ko se je oglasila še moja prava kontaktna oseba, je večina komunikacije 

potekala preko Whatsappa. Veliko mojih vprašanj je ostalo dokaj neodgovorjenih, vendar nič od 

tistega, kar je bilo res hudo pomembno. Nekaj dni pred začetkom izmenjave so ustvarili tudi FB 

skupino z vsemi udeleženci, ki pa ni ravno preveč služila svojemu namenu, saj smo tudi skupinsko 

prešli na Whatsapp.  

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Sama sem se s svojo kontaktno osebo dogovorila, da me pride počakat na letališče, vendar je kljub 

večkratnim opozorilom, pozabila kdaj točno pridem (ona je mislila da 30.8. in ne 30.7.). Na srečo sem 

jo še enkrat kontaktirala iz Jakarte, tako da me je na koncu lahko prišla pričakat na letališče. 

Ker ni vedela moja kontaktna oseba, kdaj pridem, enako ni vedela moja družina, pri kateri sem živela, 

tako da jih tisti vikend sploh ni bilo v mestu. Tako sem mogla prve tri dni prenočiti pri kontaktni osebi, 

nato pa sem se preselila k svoji družini.  

Mi je pa kontaktna oseba takoj priskrbela indonezijsko SIM kartico. Prv dan v bolnišnici pa nas je do 

oddelka pospremila LEO.  

Svojo kontaktno osebo sem videla približno 2 krat na teden, med tednom, ker med vikendom smo 

imeli socialni program, ki se ga ona ni udeleževala.  

 

Nastanitev  

Živela sem pri družini, s katero pa na žalost nisem preživela veliko časa, ker sem živela pri mladi 

zdravnici, ki je delala v dveh bolnišnicah, zato je bila zelo malo doma. Vseeno smo šli enkrat skupaj na 

večerjo. 

Pri isti družini je živela še ena punca na izmenjavi. Skupaj sva imeli eno sobo, z zakonsko posteljo. 

Soba ni bila pretirano velika, vendar sva doma preživeli bolj malo časa, tako da naju niti ni preveč 

motilo. Kuhinja je bila normalna, vendar kaj dosti časa tam nisva preživeli. Prav tako ne v kopalnici, 

saj je tuširanje potekalo zelo na hitro – imeli smo samo hladno vodo. Sva pa imeli zahodno stranišče 



 
 

    

in neomejen dostop do toaletnega papirja, kar zna biti v Indoneziji prej izjema kot pravilo. Stanovanje 

je bilo v celoti čisto. 

Oddaljenost do bolnišnice je bila 10 – 15 minut s taksijem, vendar je res, da sva bili skoraj najbližje. 

Nekateri so za pot do bolnišnice porabili tudi 30 min ali več. 

Presežkov v dobro ali slabo ni bilo. 

 

Prehrana 

Pri družini sem dobila skromen zajtrk (riž z dodatki ali kaj malo bolj evropskega – toast z namazom, 

piškote, čaj) in kuhano večerjo. Hrana je bila dobra, vedno sveže pripravljena doma in vedno je bilo 

dovolj. Malo preveč riža za moj okus, vendar to je bila pristna izkušnja.  

Ponavadi sem pojedla še kaj v bolnišnici, kjer imajo tri kantine. Obrok, ki je bil v času kosila in je bil 

tudi primerne velikosti za kosilo, je stal nekje med 1,5 in 2€.  

Hrana v Indoneziji je zelo okusna, temelji na rižu, soji, piščancu ali govedini in nekaj zelenjave. Radi 

jedo zelo pekoče, vendar povsod lahko naročiš nepekoče in dobiš nepekoče (za njihove standarde). 

Veliko je tudi svežega sadja in sokov.  

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Moj delovnik se je začel ob 7:00, ko sem se najprej pridružila jutranjemu sestanku s študenti, ki so 

predstavili primer iz pretekle noči in potem je o tem potekala debata, ki je bila včasih zaradi moje 

prisotnosti v angleščini ali pa so mi prevedli vsaj povzetek in glavne točke debate. Celotno debato je 

vodil mentor - en od specialistov. Nato me je čakalo delo na polikliniki, kjer sem pomagal zdravnikom 

pri pregledovanju bolnikov ali na drugem oddelku, kjer sem se priključila viziti in bila zraven pri 

obravnavi pacientov. V popoldanskih urah sem se pridružila specializantom, na njihovih seminarjih, ki 

so bili prav tako v angleščini ali pa so mi posebej prevajali. Prisotna sem bila tudi pri lumbalni 

punkciji, opazovala sem izvedbo EEG in EMG preiskav in interpretirala izvide, sodelovala pri negi 

bolnikov po možganski kapi na posebnem oddelku. Povsod so me zdravniki vzeli pod svoje okrilje ter 

mi pokazali najzanimivejše primere pacientov ter odgovorili na vsa moja vprašanja. 

Ena od zdravnic me je enkrat peljala tudi v privatno bolnišnico, kjer morajo oskrbo pacienti plačati 

sami. Tam pa lahko vidiš najbolj moderno tehniko in obravnavo bolnikov, vendar si jo lahko privoščijo 

le redki. Razlike med dostopnostjo zdravstva so res ogromne. 

 

 



 
 

    

Mentorstvo 

Po prihodu na oddelek sem dobila mentorja - specialista nevrologa, ki mi je predstavil področja, ki jih 

pokrivajo in mi pripravil moj urnik za naslednje štiri tedne, razdeljen v različne sklope - motnje spanja, 

nevrovaskularne bolezni s poudarkom na možganski kapi, okužbe živčevja in teden namenjen 

razgovorom o omenjenih temah, pripravi poročila in vrednotenju celotne izmenjave. Za vsak teden 

sem imela posebej mentorja, s katerim sem se redno dobivala in debatirala o vsebinah tistega tedna, 

kar je tudi bila njegova specialnost. Glavnemu mentorju sem na koncu izmenjave tudi predstavila svoj 

primer pacienta. 

 

Socialni program 

Socialni program je bil organiziran ob vikendih – izlet na dva vulkana (Bromo in Ijen) ter izlet na plažo. 

Vsi izleti so bili res dobro organizirani in vredni vsakega centa (Bromo je npr. celo bil zastonj). Poleg 

tega smo imeli tudi večerjo dobrodošlice in poslovilno večerjo, kjer smo tudi mi pripravili nekaj hrane 

ter predstavili svoje države. 

Kadar ni bilo programa, smo se študentje na izmenjavi sami dogovorili za kakšno večerjo, pijačo, šli 

smo na karaoke in manjše izlete v okolici mesta. Včasih so se nam pridružili tudi indonezijski 

študentje.  

 

Splošna ocena izmenjave 

Izmenjava je bila odlična izkušnja in bi jo priporočala vsakemu! Meni je bilo mesto res všeč, ljudje so 

bili nenormalno prijazni in Indonezija ponuja ogromno možnosti za potovanje po izmenjavi. Mogoče 

se nisem ekstremno dosti naučila oz. samostojno delala, vendar sem dobila vpogled v zdravstvo, 

odnose med zdravniki in bolniki ter mogoče začela malo bolj ceniti, kaj vse lahko mi ponudimo našim 

bolnikom. 

Najboljši del izmenjave pa so vsekakor bili študentje – tako indonezijski kot ostali študentje na 

izmenjavi. Odlično izhodišče za ponovni obisk Indonezije in drugih krajev po svetu.  

 

Potrebnik 

Dober repelent. 

 

Približna razdelitev stroškov 

 600€ povratna letalska karta Benetke – Jakarta – Malang 

 20€/ teden za hrano in pijačo (normalen obrok med 2 in 3€, pivo 2,5€) 



 
 

    

 100€ za program izmenjave ob vikendih 

 10€/teden za javna prevozna sredstva 

 10€ za SIM kartico 

 verjetno še kaj  

 

 

Sprehod po uličicah Malanga. 



 
 

    

 

S »sošolci« in mentorji na nevrološkem oddelku. 

Običajen krožnik (zajtrk, kosilo ali večerja) 



 
 

    

 

Na vulkanu Ijen, nad oblaki. 


