
 
 

    

Kitajska, Changsha- Avgust 2018  

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

Ime, priimek, letnik: 

Maša Brumec, 4. Letnik  

051222551  

Čas izmenjave:  

od 28.7.-28.8. 

 

Kraj izmenjave 

Changsha je tipično kitajsko večmilijonsko mesto in je najbolj znano po tem, da je tam študiral Mao 

Zedong. Mesto ima tri bolnišnice, jaz sem bila na praksi v 3rd Xiangya Hospital, vendar so drugi 

izmenjavčki bili tudi v prvi ali drugi. V središču mesta je tipičen blišč, nakupovalno središče, visoke 

stolpnice z mogočno razsvetljavo, drage restavracije in turistične trgovine. Ob reki se prireja mesečno 

tudi ognjemet, ki je vedno zelo obiskan in traja pol ure. Sama sem center mesta doživela kot neko 

predstavo, kaj Kitajska hoče biti, kaj turisti moramo videti. Bolj realen se mi je zdel kitajski svet, ki 

sem ga doživela v okrožju, kjer sem živela ali pa med vikendi na krajih, kamor sem potovala. Okrožje, 

kjer sem živela je bilo bolj na obrobju mesta in tukaj ni bilo blišča in dragih restavracij. Zraven hotela, 

kjer sem bila nastanjena je bila tipična kitajska tržnica, kjer si lahko doživel marsikaj (tudi ubijanje žab 

za namene priprave jedi).  

 

Viza 

Potrebuješ vizo. Pridobitev je čisto enostavna. Na e-mail vizatermin@gmail.com jim napišeš (V 

ANGLEŠČINI!), da bi rad imel termin za pridobitev kitajske vize in priložiš naslednje podatke: ime, št. 

passporta, kdaj potuješ (odhod in prihod), namen potovanja. Potem ti oni dajo termin, kjer imaš 

priložena vsa navodila za pridobitev vize, greš v Lj na kitajsko ambasado, jim neseš potni list in izpolnjen 

obrazec za pridobitev vize. Tam potem jim pustiš potni list, v roku enega tedna si lahko greš iskat vizo 

in šele takrat plačaš 60 evrov. Plačilo je možno samo z maestro kartico. Piše, da se prijavi vsaj 2 meseca 

pred potovanjem za termin, jaz sem se le en mesec prej pa ni bilo problema. Tudi dva termina, ki so mi 

jih prvo dali, mi nista ustrezala in se je vse šlo zmenit.  

 

 

 



 
 

    

Zdravje 

Pred prijavo sem jim morala dati cepilno knjižico, dokazilo o tem, da imam zdravstveno zavarovanje 

(nardila sem si neko International zavarovanje), da nimam HIV. Za tuberkulozo je bilo dovolj, da sem 

pokazala cepilno knjižico.  

Cepljenja pred odhodom niso bila obvezna, vendar sem se šla vseeno cepit proti tifusu in hepatitisu A 

(stalo me je nekje 80 evrov). Nujno vzemi s seboj probiotike, aktivno oglje, še kaj drugega za prebavo. 

Kitajska hrana ni prijazna za naše želodčke, čeprav se ti mogoče po obisku Azije na Teznem ali pa Zlate 

srne ne zdi tako. J  

 

Varnost 

Jaz bi rekla, da je Kitajska varna. Ni me bilo strah nikoli, šla sem kam tudi sama. Ponoči, ko smo šli ven 

ni bilo težav. Vendar seveda previdnost ne škodi.  

 

Denar 

Juan je valuta in jaz sem si pretvarjala približno po kunah, ker je menjalni tečaj podoben. Skoraj tako, 

kot da si na Hrvaškem. J Za denar je boljše, da dviguješ na avtomatih, ker je boljši tečaj in 

menjavanje denarja je zelo komplicirano na Kitajskem. Sama sem čakala dve uri na banki s svojim CP-

jem. Nato sem mu dala denar, da je on šel menjat in so potem juane nakazali na njegov bančni račun. 

Tako, da je na koncu on šel na bankomat in mi dvignil denar. Zelo pa plačujejo Kitajci tudi z aplikacijo 

WeChat, ki jo boš v vsakem primeru potreboval za komunikacijo z ljudmi. Da si to aktiviraš, moraš 

imeti kitajski bančni račun, za kar lahko prosiš CP-ja. Prijatelj si je to aktiviral in mu je bilo veliko lažje 

kot pa plačevanje z gotovino.  

 

Prevoz 

Prišla sem z letalom (Dunaj – Amsterdam – Huangzhou – Changsha). Tako je bilo najceneje, saj so 

vlaki (in nasploh transport) na Kitajskem zelo dragi. Za karto sem plačala 611 evrov. Rezervacijo sem 

opravila kakšen mesec in pol pred odhodom. Rezervirala sem jo na edreams. Predlagam, da se išče 

res kar letalo do Changshe, saj so vlaki res dragi. Pa pazi, če imaš notranji let na Kitajskem, da si 

moraš večinoma sam vmes it iskat prtljago, ne gre sama naprej. Pri meni je na poti tja (kjer so mi 

uredili Avstrijci) šla prtljaga sama naprej, na poti nazaj (na kitajskem letališču v Changshi) pa so mi 

rekli, da moram na letališču v Huangzhou iti po svojo prtljago in še enkrat na check-in. Po večkratnem 

pregovarjanju je bila to edina pot.  

 



 
 

    

Komunikacija pred izmenjavo 

Komunikacija je potekala preko e-maila in kasneje preko skupne skupine na aplikaciji WeChat. Oni so 

vedno kontaktirali mene in hitro odgovarjali na vprašanja. Problem ni komunikacija pred odhodom, 

ampak komunikacija na sami izmenjavi. Bodi pripravljen na to, da je Kitajcev 1,4 milijarde in da ga ni 

trenutka v dnevu, ko bi oni potrebovali angleščino, saj imajo svoje brskalnike, svoje telefone, svoje 

aplikacije itd. Zaradi tega skorajda nihče ne zna angleško. Lahko se ti zgodi tudi v bolnici, da tvoj 

zdravnik ne zna angleško. Zato vsa komunikacija poteka preko translator aplikacij. Kitajci jih imajo tudi 

na svojih pametnih telefonih. Must have – dobra translator aplikacija.  

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Prišli so me iskat na letališče, pomagal mi je moj CP vse. Res so prijazni in vse naredijo za tebe, vendar 

se vidi, da prihajajo iz druge kulture. Mi nismo meli nikakršnega social programa. Ko sem svojega CP-

ja povprašala o tem, me je samo debelo gledal. Tudi CP-ji se niso družili z nami, tako da smo se 

videvali z njimi samo, ko smo kaj potrebovali. Če jim rečeš, da rabiš, da rezervirajo karaoke ali pa kam 

se najbolj splača it jest ipd. so najbolj veseli, da pomagajo in vse zrihtajo, vendar se ne bodo 

samoiniciativno spomnili, da bi bilo fajn, da grete skupaj na karaoke. Moraš vedet, da oni tudi živijo v 

študentskem domu pod strogim režimom in majo vsak dan curfew ob 22.30.  

 

Nastanitev  

Morali bi živeti v študentu, vendar je nekaj bilo narobe in so nastanili v hotel, ki je bil soliden. 

Določeni izmenjavčki, ki so bili v prvi bolnici, ki je v samem središču mesta, so bili nastanjeni v hotelu 

s petimi zvezdicami. Vendar smo samo mi imeli to srečo, drugače bi vsi lepo bili v študentskem domu. 

Hotel je bil super, čist, vsak dan so menjavali rjuhe, posteljnino, straniščna školjka je bila angleška in 

ne »na štrbunk« kot vsepovsod drugje (tudi v bolnici). Ne vem pa, v kakšnem stanju so študentski 

domovi, vendar predvidevam, da ne v preveč dobrem in da imajo kar stranišča na štrbunk.  

 

Prehrana 

Namesto obroka sem dobila 1000 juanov žepnine, kar je približno 130 evrov. To je bilo dovolj za cel 

mesec, saj sem večinoma jedla v zelo poceni restavracijah. Obrok brez mesa te lahko pride tudi manj 

kot en evro. Je pa res, da sem sama res najraje hodila v največje pajzle. Normalna cena je nekje do 

dva evra. Če je bila restavracija dražja (kar tudi so seveda), je nisem obiskala. Hrana je drugačna od 

kitajske, ki jo dobite v Sloveniji. Je zelo pekoča in predvsem zelo mastna. Prvi teden sem šla na 

dumplinge in imela po tem močne želodčne krče in tako močno regurgitacijo, da sem mislila, da bom 



 
 

    

bruhala. Nisem še kaj takšnega doživela v bistvu. Večinoma časa ne veš, kaj ješ, vse vedno plava v 

neki tekočini. Zelenjava, nudli, meso, vse plava v neki tekočini. Meni hrana ni bila dobra, čeprav sem 

imela velika pričakovanja. Ne moreš dobit normalnega kruha, če že, dobiš toast ali nek približek 

kruha, ki te stane nad 5 evrov (vsa evropska hrana je ekstremno draga). Za zajtrk sem jedla na tržnici 

kakšno juhico riževo ali dumplingse. Za kosilo sem hodila v bližnji pajzl na riž ali nudle z zelenjavo, 

večerjo sem kupovala v convenience storih ali kakšno sadje ipd. Sadje je super okusno. Na začetku 

sem jedla samo sadje z olupom, na koncu sem jedla že vse. Imajo pa odlične gobe. Največji kulturni 

šok glede hrane mi je bil »hot pot«. To je poseben način kulture prehranjevanja. Greš v restavracijo, 

ki ima na sredini mize luknjo, v kateri je vroča voda. Ti nato naročiš samo surove sestavine, ki ti jih 

pripeljejo. Nato te surove sestavine sam skuhaš. Sestavine, ki so jih naročili moji kitajski prijatelji so 

bile: kurje tačke, svinjski želodec, lotusova korenina, shrimpsi, kitajsko zelje, polno nekega mesa in 

zelenjave, ki nisem vedela točno, kaj je. Če si vegan ti bo zelo težko tu. J Drugače pa po tem, ko sem 

se po kakšnem tednu in pol navadla na njihovo hrano, je šlo. Ni mi bila nekaj zelo okusna, vendar vsaj 

prebavnih težav in driske nisem imela več.  

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Bila sem na oddelku za Tradicionalno kitajsko medicino (TKM). Imela sem ogromno srečo, saj sta dva 

moja doktorja govorila angleško in bila pripravljena zelo se ukvarjati z mano in kolegom 

izmenjavčkom, ki je tudi bil na mojem oddelku. 

Vse štiri tedne sem bila dopoldan na in-patient oddelku TKM, kjer sem šla na vizito in kasneje dobila 

angleško literaturo o TKM, ki sem jo študirala v zdravniški sobi. Potem je sledila tudi diskusija z 

doktorjem. Prva dva tedna sem nato popoldne preživela na oddelku akupunkture, kjer je bila 

zdravnica super in nama je vsako popoldne predavala o poteku meridianov, o legi posameznih 

akupunkturnih točk in za kaj se uporablja vsaka akupunkturna točka, o različnih tehnikah 

akupunkture, moxibustion, cupping itd. Akupunkturo sva nato vadila drug na drugem ter na sebi, 

kasneje pa tudi na pacientih. Zadnja dva tedna sem popoldneve preživljala na oddelku za 

Rehabilitacijo, kjer sem se učila masaže. Bilo je super, saj sem osvojila osnove masaže in še delala sva 

drug na drugem, torej – free masaža cel popoldan. J  

 

Mentorstvo 

Moj mentor je bil super in ekstremno razgledan in odprt (sploh nič kitajskega značaja). Vozil naju je 

po kosilih, enkrat smo šli na neko konferenco in večerjo v nek drag hotel, peljal naju je na karaoke še 

skupaj z drugimi zdravniki, peljal naju je v park, vedno nama je pomagal pri rezervaciji kart za izlete 



 
 

    

čez vikend itd. Zelo gostoljuben je bil res. Ves čas je debatiral z nama o politiki, nama razlagal o 

kitajski kulturi, prosto govoril o svojem odporu do komunizma, govoril o kitajski zgodovini, o mladini, 

o izobrazbi. Poznal je, kje je Slovenija, vedel je za Tita, poznal je evropsko zgodovino itd. Skratka zelo 

razgledan in open-minded gospod. Obvladal je vse aplikacije, poznal vse, kje si lahko naročiš kaj, kazal 

nama je najrazličnejši software itd. Vsi kitajski študentje, s katerimi sem imela stik, so se mi zdeli 

manj odprti in moderni, kot pa on.  

 

Socialni program 

Kaj je to socialni program? J  

Predlagam obisk karaok drugače. Mi smo rekli CP-jem, naj nam rezervirajo in smo si sami zorganizirali 

potem izhod ven. Imaš svojo privat sobo, kjer lahko piješ (samo pozanimaj se, v katere karaoke lahko 

prineseš s seboj alkohol, v katerih pa preglejujejo).  

 

Splošna ocena izmenjave 

Odlična izkušnja. Definitivno priporočam. Kitajska je res čisto drugi svet in ves čas sem se počutila 

zelo močno izven svojega comfort zona, še posebaj med vikendi, ko smo potovali in bili resnično 

prepuščeni sami sebi. Navadit se moreš na svinjarijo, na stranišča na štrbunk (ki so povečini čisto 

zraven tuša in se potem voda med tuširanjem izplakuje v stranišče), na to da busi ne vozijo po 

voznem redu, da vedno boš čakal na banki pa ko boš kupoval karte za vlak itd. Skratka, definitivno 

preizkušnja, ki jo je vredno dati skos.  

Potrebnik 

Vse možno za boljšo prebavo. Razkužilo.  

 

Približna razdelitev stroškov 

Letalska karta 611 evrov 

Prijavnina 200 evrov 

Cepljenje 80 evrov 

Žepnina 130 evrov 

Denar, ki sem ga imela s seboj (in ga zapravila) 500 evrov 

Viza 60 evrov 

 

------------------ 



 
 

    

SPLOŠNA NAVODILA: Poročilo naj vsebuje vsaj 4 slike s kratkim opisom (+ te slike tudi ločeno priloži 
v e-mailu), ki najbolje orišejo celotno izmenjavo. Fotografije bodo lahko uporabljene v propagandni 
namen. POMEMBNO: poročila so namenjena predvsem za prihodnje generacije, zato se pri poročilo 
potrudi!  

 

Poročilo shrani kot pdf obliko in ga poimenuj DRŽAVA, MESTO – ime in priimek (npr: NEMČIJA, 
BERLIN – Jaka Novak. V primeru, da si šel/šla na raziskovalno izmenjavo -  NEMČIJA, BERLIN 
(raziskovalna izmenjava) – Jaka Novak 


