
 
 

    

JORDANIJA, AMMAN – avgust 2018 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

Ime, priimek, letnik: 

Tjaša Barbič, 6. letnik  

tjasa.barbic93@gmail.com  

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 28. 8. 2018 

 

Kraj izmenjave 

Amman je glavno in največje mesto Jordanije s približno 4 milijoni prebivalcev. Mesto je dokaj 

kaotično, z mešanico modernega in starega. V njem najdemo številne kafeje, restavracije, 

nakupovalne centre, manjše trgovinice ter mnoge turistične znamenitosti (citadela, rimski amfiteater, 

downtown, King Abdullah mošeja…).  

 

Viza 

Za vstop v državo je potrebna viza, ki jo urediš na letališču. Viza stane 40JD (50€). V primeru, da pred 

odhodom kupiš Jordan Pass je viza brezplačna, moraš pa iti na letališču skozi enak proces kot v 

primeru nakupa.  

 

Zdravje 

Pred odhodom se morala opraviti test titra protiteles proti hepatitsu B.  Za prebivalce Slovenije ni 

obveznih cepljenj. Priporočajo se cepljenja za hepatitis A, hepatitis B ter tetanus. Sama sem bila 

prehodno cepljena proti tetanusu in hepatitisu B. Za cepljenje proti hepatitisu A se nisem odločila. Od 

potovalne lekarne priporočam predvsem učinkovine za terapijo driske ter praške za oralno 

rehidracijsko tekočino. Sicer pa je večina zdravil lahko dostopna v številnih lekarnah.  

 

Varnost 

Jordanija je varna država. Tekom izmenjave so večinoma hodili okrog v skupinah, čeprav lahko brez 

problema hodiš sam. Vendar kot nekdo z evropejskih izgledom precej izstopaš, kar pogosto vodi v 

komentarje mimoidočih, ampak gre večinoma le za nadležne komentarje in ne kaj nevarnega. Zvečer 

se sama nisem nikoli odpravljala ven. Javnega prevoza razen avtobusa na letališče nisem uporabljala.  
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Za gibanje po mesto smo uporabljali Uber. Tako kot v vseh državah moraš biti pozoren, da te v gneči 

ne okradejo. 

 

Denar 

V Jordaniji uporabljajo jordanski dinar (JD). Pretvorba je približno 1JD=1,2€. Denar lahko zamenjaš v 

menjalnicah ali dvigneš na bankomatu. Na bankomatu plačaš določen % provizije + 5JD jordanski 

banki ne glede na vsoto. Denar se bolj splača menjati kot dvigovati na bankomatu. V primeru 

dvigovanja na bankomatu pa se bolj splača dvigovati višje vsote denarja. Je pa gotovina glaven način 

plačevanja, saj kartice sprejemajo le večje trgovine.  

 

Prevoz 

V Jordanijo sem letela s prevoznikom Tarom iz Budimpešte, s prestopom v Bukarešti. Do Budimpešte 

sem se peljala s FlixBusom. Za letalsko karto sem odštela 360€, za avtobus pa 50€. Sem pa karto 

kupila dokaj pozno, mogoče se lahko z bolj optimalnim časom nakupa privarčuje še kakšen evro.  

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Pred izmenjavo sem morala sama kontaktirati LEO-ta, ki mi je potem dal navodila za kontaktiranje 

oseb, ki so me pobrale na letališču. Vprašanj pred samo izmenjavo nisem imela, tako je edina 

komunikacija potekala o mojem prihodu na letališče. Je pa na IFMSA strani na voljo ¨survival guide¨ o 

Jordaniji, ki dobro opiše kaj pričakovati od izmenjave.  

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Na letališču sta mene in študentko, ki je prispela uro pred mano, pričakala dva jordanska študenta, ki 

sta naju odpeljala do nastanitve. Nismo imeli točno določene kontaktne osebe. Pri organizaciji dela na 

oddelku nam je pomagal LEO, pri socialnem programu pa kdorkoli je imel čas. Tako da smo večino dni 

imeli stik z vsaj enim tujim študentom, ki je za nas organiziral popoldanske aktivnosti.  

 

Nastanitev  

Nastanjeni smo bili v bloku 10 minut stran od bolnice. Vsaka dva študenta sta imela svoje stanovanje 

s spalnico, dnevno sobo, kuhinjo in kopalnico. V enem nadstropju smo imela stanovanja ženske, moški 

so imeli sobe v pritličju. Moški so imeli strogo prepoved vstopa v žensko nadstropje. Stanovanje je bilo 

moderno, veliko, s klimatsko napravo. Vsebovalo je vse, kar potrebuješ za enomesečno nastanitev. 

Edina pomanjkljivost je bila odsotnost internetne povezave v stanovanju.  



 
 

    

 

Prehrana 

Enkrat na dan smo jedli v bolnišnični menzi za ceno 1JD. Za to smo prejeli žepnino v vrednosti 30JD.  V 

menzi sta bila vedno na voljo dva obroka, en tipični jordanski in drugi ˝zahodnjaški˝. Pole glavne jedi 

smo dobili še jogurt in sladico. Hrana je bila okusna, obrok je bil dovolj velik, da nas je nasitil. Lačni 

fantje so včasih za ceno enega obroka dobili tudi dva.  

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Ob prihodu v Amman so mi zamenjali oddelek, nov oddelek sem si lahko izbrala sama, ne glede na to 

kaj sem predhodno napisala na prijavnico. 

Prakso sem opravljala na oddelku za endokrinologijo. Delo v bolnišnici je bilo dokaj suhoparno. Vse 

dni sem bila prisotna na kliniki za ne-hospitalizirane bolnike. Tako sem videla veliko sladkorne bolezni 

in njenih zapletov ter obolenj ščitnice, pa tudi posamezne primere patologij drugih žlez z notranjih 

izločanjem. Zjutraj smo začeli ob 9:00, lahko sem bila prisotna v ambulantah zdravnikov ali ambulanti 

študentov, kjer so sprejemali paciente. Ob 11:00 sem s študenti odšla na klinični seminar, ki je vsak 

dan bil namenjen drugi internistični subspecializaciji, ki je trajal do 12:00. Nato smo imeli pol ure časa 

za kosilo. Po kosilu smo odšli nazaj na kliniko in z delom končali okrog 15:00. Moja vloga je bila 

večinoma pasiva, samostojnega dela ni bilo. Tako sem večino časa preživela z branjem dokumentacij 

pacientov, ki je v angleščini, in njihovih laboratorijskih izvidov. Če sem imela vprašanja sem vedno 

lahko vprašala zdravnika s katerim sem bila tisti dan v ambulanti.  Kot nekdo, ki je končal vse izpite na 

domači fakulteti, sem tako pogrešala vsaj delno samostojno delo.  

 

Mentorstvo 

Na oddelku nisem imela točno določenega mentorja. Za vse tuje študente, ki so na oddelku opravljali 

različne prakse, zadolžen predstojnik oddelka, ki pa sam ni sprejemal bolnikov. Tako sem lahko vsak 

dan sama izbirala pri katerem zdravniku sem želela opazovati delo v ambulanti. Prva dva tedna pa so 

imeli na kliniki vaje tudi jordanski študenti, takrat sem se priključila njim.  

 

Socialni program 

Sociali program je bil izjemen. Na nacionalnem ali lokalnem nivoju smo imeli organizirane naslednje 

izlete: 



 
 

    

- Zlati trikotnik: Petra, Wadi Rum s spanjem v puščavi in vožnji z jeepi v sončnem zahodu, 

Akaba in rdeče morje, kjer smo se prvi dan preživeli v resortu, drugi dan pa smo odšli na izlet z 

ladjico in se potapljali 

- Mrtvo morje 

- Jerash in grad Ajloun 

- Pohod/canyoning v Wadi Aya 

- Madaba in Mount Nebo 

Tekom tedna so nam jordanski študenti organizirali številne aktivnosti od obiska kafejev in 

priljubljenih restavracij z arabsko hrano, kolesarjenja po Ammanu, obiska kotičkov z najlepšim 

razgledom in sončnim zahodom itd. Tako da nam dolgčas res ni bilo. Če pa kakšen dan noben od 

domačih študentov ni imel časa smo se sami odpravili raziskovati številne znamenitosti Ammana.  

 

Splošna ocena izmenjave 

 Izmenjavo v Ammanu je bila izjemna izkušnja. V bolnišnici sem spoznala delovanje zdravstvenega 

sistema v državi s kulturo, ki ni enaka naši kulturi. Kar se tiče strokovnega dela izmenjave me je motilo 

pomanjkanje samostojnega dela in občasna prepuščenost sami sebi, v smislu da na kliniki nisem imela 

dodeljenega mentorja. Socialen program je bil izjemen in v 4 tednih skoraj ni bilo dneva brez 

organiziranih aktivnosti. Izleti so bili organizirani, del izleta ˝Zlati trikotnik˝ pa je bil tudi financiran s 

strani gostiteljev. Tako Jordanijo priporočam vsem, ki se na izmenjavo morda odpravljate iz bolj 

˝turističnih razlogov˝ in želite bolje spoznati arabsko kulturo. Bolnišnično delo pa bi lahko bilo precej 

boljše. Samo Jordan University  priporočam starejšim študentom, saj sprejemajo samo študente 

zaključnih letnikov, tako da je celotna skupina tujih študentov na Jordan University starejša od 

povprečne starostne sestave študentov, ki pridejo na izmenjavo.  

 

Potrebnik 

Stvari, ki jih nujno potrebuješ: krema za sonce, pokrivalo za glavo, kopalke, obleka ki pokrije kolena in 

ramena in ni preveč oprijeta, terapija za prebavne motnje, večji nahrbtnik za izlete čez vikend.  

Za v bolnišnico je ˝dress code˝ neformalno eleganten in ne želijo, da imajo študentje oblečene 

kavbojke. Tako da za delo v bolnišnici potrebuješ elegantnejša oblačila.  

Pred odhodom priporočam tudi nakup JordanPass, ki vključuje vizo in večino vstopnin, vključno s 

Petro.  

 

 



 
 

    

Približna razdelitev stroškov 

Letalska karta 360€ 

Avtobus do Budimpešte 50€ 

JordanPass: 70JD (84€) 

Stroški prehrane: V bolnišnici 25€ (žepnina), hrana na ulici je dokaj poceni, za 5JD se že naješ obroka, 

ki ni fast food.  

Družabni program:  Za izlete smo plačali približno 160JD (približno 200€). Za ostali družabni program 

smo večinoma plačali po nekaj JD, odvisno tudi od interesa posameznika.  

Na splošno ocenjujem, da me je celotna izmenjava stala približno 1200€. 

 

 

 

  

 



 
 

    

 

 

 



 
 

    

 


