
 
 

    

JAPONSKA, FUKUOKA – julij 2018 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA RAZISKOVALNE IZMENJAVE 

 

Ime, priimek, letnik: 

Tadej Petreski, dr. med: tadej.petreski@gmail.com 

Čas izmenjave:  

od 2. 7. do 29. 7. 2018 (uradno od 1. 7. – 31. 7. 2018) 

 

Kraj izmenjave 

Mesto Fukuoka leži na otoku Kyushu-ju, ki predstavlja južni del Japonske. Vreme je bilo v začetku 

precej deževno (tajfun), s temperaturami okoli 30°C kljub dežju (temperature se ponoči spustijo zgolj 

za kakšno stopinjo ali dve), kasneje pa sončno z visoko vlažnostjo, kar pomeni da je bil občutek ob 

33°C kot da je 38°C. Je veliko mesto s približno 1,5 milijona prebivalci (zelo gosto naseljeno mesto, kot 

je običajno na Japonskem), vendar sem se sam zadrževal večinoma v centru, kjer je tudi podzemna 

železnica. Zaradi lokacije je znano po tem, da je hitro prišlo v stik z drugimi državami iz Azije kot sta 

Koreja in Kitajska. Sicer deluje kot precej urbaniziran center, rastlinje opaziš večinoma le v mestnih 

parkih. Je precej dobro povezana z javnim prevozom (avtobusi, podzemne), kot taksiji, avti in kolesi. 

 

Viza 

Za Japonsko ni potrebna viza, ker je Slovenija tako kul država, da nam večinoma povsod dovolijo 

ostati do 3 mesece. 

 

Zdravje 

Kljub temu da je raziskovalna izmenjava, sem pred odhodom moral opraviti RTG p/c, skenirati cepilno 

knjižico in si pridobiti zdravniško potrdilo (sam sem ga šel tudi uradno prevesti k sodnemu prevajalcu 

– 30€, vendar dvomim, da ga je sploh kdo pogledal). Za cepljenje sem pisal dr. Simonoviču (NIJZ), ki 

mi je odpisal, da za Japonsko niso predvidena cepljenja, v kolikor smo redno cepljeni. Od zdravil sem s 

seboj vzel analgetike (glavoboli), Septolete, medicinsko oglje in zaviralce protonske črpalke.  

 

Varnost 

Država deluje zelo varno, Japonci so zelo prijazen in vljuden narod. Sam sem brez skrbi hodil okrog 

tudi v temi (dobro urejena javna razsvetljava). V glavnem sem se vozil s podzemno v dnevnem času, 



 
 

    

kjer je nenehno veliko ljudi, tako da nikoli nisi povsem sam. Paziti moreš edino na kolesarje na 

pločnikih, ki jih je zelo veliko, avti se vozijo po levi strani in v času tajfunov so me vsi svarili, da naj 

pazim nase, da se ne poškodujem. 

 

Denar 

Na japonskem uporabljajo japonski jen. Denar sem zamenjal v Sloveniji na Novi KBM, kjer je bil 

menjalni tečaj približno 1€ je 129¥. Po prebiranju izkušenj iz interneta, so vsi govorili, da je smiselno 

denar vzeti s seboj ali dvigovati na relativno redko postavljenih bankomatih. V glavnem se vse plačuje 

z gotovino, tako da kartica služi zgolj dvigovanju denarja (bankomati se nahajajo v trgovinah in so 

vsaj v večjih mestih precej pogosti). Zavedati pa se je potrebno, da ima Japonska kar višji standard kot 

Slovenija, tako da porabiš precej denarja. 

 

Prevoz 

V Fukuoko sem letel iz Dunaja s prestopom v Tajpeju z letalsko družbo China Airlines. Karte sem 

poiskal preko Google Flights, nato pa nakup opravil preko uradne strani družbe. Tukaj sem naletel na 

rahel problem. Ker karte nisem kupil s svojo bančno kartico (študentski limit), je moral kupec 

potrjevati in izpolniti polno birokracije, da je res on zame kupil karto, saj ni potoval z menoj. Glavni 

problem vseh izmenjav je, da si karte ne moreš kupiti prej, dokler nimaš potrjene izmenjave, kar je pri 

meni bilo slaba 2 meseca pred izmenjavo, takrat pa so tudi cene precej visoke. Do Dunaja sem se 

peljal z Goopti prevozi.  

Cena: Goopti Maribor-Dunaj 40€, letalska karta Dunaj-Fukuoka 800€, za prevoz nazaj so na Dunaj 

pome prišli starši. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Ker smo imeli tako zapisano v navodilih, sem takoj ko sem dobil potrditev izmenjave jaz kontaktiral 

kontaktno osebo. Pogovor je stekel sorazmerno hitro, v glavnem smo obojni potrebovali kak dan za 

odgovor. V glavnem sem moral vse podatke kljub vnosu na IFMSA portalu njim še enkrat poslati preko 

maila, saj so me nenehno spraševali kako je z leti in dokumenti. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Ker sta moja kontaktna oseba in LORE pisala izpit v času mojega prihoda, sta pome prišli študentka 6. 

letnika in asistentka mojega mentorja. Skupaj smo se nato s taksijem odpeljali do nastanitve. Tukaj 

moram poudariti, da so bili japonski študenti ekstremno angažirani, videli smo se praktično vsak dan 



 
 

    

na kosilo v bolnici/faksu, skupaj smo hodili na večerje, organizirali so nam program in nas vodili skozi 

vse, da bi nam bilo lažje (če ne razumeš japonsko in ne znaš brati japonsko si čisto zgubljen). Na 

Japonski je tudi navada, da te kot gosta zelo spoštujejo in te želi skoraj vsak povabiti nekam na 

večerjo, tako da sem veliko večerov preživel na večerjah kamor so me povabili študentje ali profesorji 

ter jih zame tudi plačali. Kot darilo sem dobil tudi japonski jinbei (neke vrste kimono iz dveh delov s 

kratkimi rokavi za moške), ki ga je kupilo njihovo društvo. 

 

Nastanitev  

Živel sem v Fukuoka University Seminar House (univerzitetno bivališče za gostujoče), ki je delovalo 

podobno kot kak hotel/dom. Tekom bivanja sem se večkrat selil po sobah, ker so nenehno sprejemali 

nove goste, tako da sem občasno imel svojo kuhinjo in kopalnico, občasno pa sem bil brez kuhinje s 

skupno kopalnico. Vsak dan so ti prišli pospraviti sobo kot v hotelu, če si to želel. V glavnem je bilo 

precej čisto, morda nekoliko starejše opremljeno, vendar lepo. Do bolnice sem potreboval nekje 30-

40min, ker je bilo potrebno hoditi do podzemne in nato do bolnišnice. Všeč mi je bilo to, da sem vedno 

imel na voljo hladilnik, da sem si lahko vnaprej kupil hrano in da smo bili dobro pokriti z internetom, ki 

je le občasno nagajal. 

 

Prehrana 

Namesto obroka sem dobil žepnino v višino 10.000¥ (ca. 80€). Kosilo v bolnici/fakulteti je stalo nekje 

300-500¥ (poceni glede na ostalo), tako da meni ni pokrilo vseh stroškov (vikendi). Zajtrke sem jedel 

doma (musli, kruh z marmelado), kosila sem jedel v bolnici (japonska hrana – ramen, udon, riž…), 

večerje pa zunaj ali doma. V splošnem je japonska v trgovini 1,5-2x dražja od Slovenije, hrana, ki je 

nam blizu je še dražja (1 jabolko 1€), sicer pa so cenejši obroki v lokalih nekje 8€. Osebno sem totalno 

navdušen nad japonsko hrano, tako da mi je bilo zelo dobro, so pa obroki ponavadi nekoliko manjši 

kot naši, vendar te nasitijo (v glavnem juhe z noodl – ramen, udon,…i na 1001 način). Občasno si pa 

lahko privoščiš tudi kak sushi, vendar ni poceni in ga je potrebno iskati. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Delal sem na inštitutu za anatomijo. Prvi teden sem se pogovoril s profesorjem kakšen bo moj plan 

dela čez mesec. Celoten teden sem v glavnem opazoval kako izvajajo eksperimente na celicah, 

opazoval sem tudi en eksperiment na podgani in obiskal vaje iz anatomske disekcije (4 študentje 

dobijo 1 kadavra, ki ga celotnega disecirajo v 15 delovnih dneh razdeljenih čez 3 mesece). 



 
 

    

Drugi teden sem pričel s samostojnim izvajanjem eksperimenta. Delo je vključevalo ogromno 

pipetiranja raznih tekočin in zdravil, nato smo celice izpostavljali ultrazvoku in preverjali preživetje. 

Kljub ogromno napakam ob izvajanju je profesor vedno želel, da opravim še analizo svojih in njihovih 

podatkov, nato pa sva skupaj predebatirala eksperimente. 

Tretji teden sem opravil obsežnejšo analizo vseh podatkov zadnjih dveh tednov, kar nam je omogočilo 

plan dela za naprej. Spet sem poskusil z eksperimentom kot prejšnji teden. Tokrat so rezultati že bili 

nekoliko bolj kakovostni. Pokazali so mu tudi kako določajo apoptozo v celicah in mikroskopirajo. 

Zadnji teden 

 

Mentorstvo 

Mentor prof. Katsuro Tachibana me je kontaktiral že pred prihodom v Fukuoko preko maila in mi 

podal osnovne informacije ter se mi opravičil, da ne more po mene na letališče, saj je odsoten. Prvi 

dan mi je razložil tipičen potek dela, kaj trenutno delajo, kaj so že dosegli itd. Nenehno mi je bil na 

voljo preko maila, sicer pa sem ga videl vsak dan v laboratoriju, kjer sva predebatirala, če mi ni kaj 

bilo jasno, sicer pa sem delal z laboratorijskimi tehniki. Nenehno me je spodbujal in spraševal, če je 

moj plan dela za mesec vredu ali ga bi bilo potrebno prilagoditi. Skratka nikoli nisem imel občutka, da 

sem popolnoma prepuščen samemu sebi, saj so se tudi ko mentorja ni bilo, dogovorili kakšni so plani 

za mene. 

 

Socialni program 

Na izmenjavi sva bila zgolj 2 študenta, jaz in Finec. V začetku so za naju pripravili Welcome dinner, ki 

so se ga udeležili študentje društva in 2 profesorja, tako da nas je bilo nekje 20. Bila je prava japonska 

pojedina, večerja je trajal 3 ure, veliko smo jedli, pili in se pogovarjali (kljub njihovi polomljeni 

angleščini). Kot sem že omenil so nas velikokrat povabili na večerje tako študentje kot zdravniki, ki so 

jih nato oni za naju plačali.  

V prostem času sem obiskal velik del mesta in pogledal kar se je dalo videti (Fukuoka nima veliko 

znamenitosti). Obiskal sem njihov največji festival Hakata Yamakasa, bližnji otok Nonokoshiro, odšli 

smo na kratek izlet v Yanagawo. Vmes smo imeli tudi nekaj ESS (njihovo manjše društvo, saj jih imajo 

več) aktivnosti, kot so večerje, origamiji, čajanka, … 

Tretji vikend so organizirali glavni socialni program ko smo odšli na Itoshimo, kjer smo se kopali, imeli 

BBQ, skratka uživali. 

Proti koncu so seveda morali vsi pripraviti še Farewell večere, tako da je sledilo še več večerij. Se mi 

zdi, da se je večina mojih dni vrtela okoli tega kje bomo jedli :D  



 
 

    

 

Splošna ocena izmenjave 

Z izmenjavo sem bil izredno zadovoljen, saj je bil sprejem in družba s strani japonskih študentov zelo 

lepa. Sam sem šel na Japonsko z dokaj nizkimi pričakovanji, glede na pretekle izkušnje študentov, 

vendar moram priznati, da sam tega nisem opazil. Tudi vključenost v laboratorijsko delo je bila 

izredno pozitivna stvar. Glavna stvar, ki mi sprva ni bila najbolj všeč je bilo to, da sva bila samo 2 

študenta na izmenjavi, kar je nekoliko otežilo prosti čas, ki sem ga v glavnem preživel sam, in 

potovanja, vendar se mi zdi, da so se tako ostale aktivnosti lahko veliko bolj osredotočile na naju. Kot 

omenjeno so naju nenehno vozili na večerje, klubske aktivnosti, nama kupili kakšna darila itd. 

 

Potrebnik 

S seboj sem vzel približno 10 kratkih majic, 3 kratke hlače, več športnih kratkih hlač, nekaj za hladno 

vreme, … Najbolj mi je bilo žal, da nisem imel s seboj še več poletnih oblačil, saj sem se v povprečju 

zaradi izjemno visokih temperatur dnevno 2x preoblekel. Nujno je s seboj potrebno vzeti potni list, vse 

ostalo se v glavnem da tukaj kupiti, čeprav sem s seboj imel tudi vse stvari za osebno higieno itd. 

Malo mi je žal, da nisem imel več »formal« stvari, ker ko spoznavaš profesorje se nekako pričakuje, da 

si lepo oblečen, ampak glede na temperature, dvomim, da bi hodil okrog v dolgih hlačah. 

 

Približna razdelitev stroškov 

GoOpti prevoz – 40€ 

Letalska karta – 800€ 

Družabni program – 50€ 

Mesečna vozovnica za podzemno – 90€ 

Hrana in ostale dnevne potrebščine – 400€ 

Vstopnine, spominki in ostalo – 100€ 

SKUPNO – okoli 1500€ 

 

PS. Kupil sem si tudi Nintendo Switch, ki je bil precej cenejši kakor v EU (230€ vs. 320€). Skupno 

porabil ca. 400€ na Nintendotu. Na japonskem lahko tujci veliko stvari kupimo brez davka (8%), ker se 

smatrajo za izvoz, preveriti je potrebno le, da si znotraj carinskih dovoljenj.  



 
 

    

 

Slika 1: Tradicionalni festival Yamakasa v Fukuoki 15. 7. 2018 

 

 

Slika 2: Tadej in finec Simo v tradicionalni japonski hiši 

 



 
 

    

 

Slika 3: Japonski sushi 

 



 
 

    

 

Slika 4: Welcome dinner ob prihodu v Fukuoko 


