
Poročilo IFMSA raziskovalne izmenjave (Research Exchange) 

Bejrut, Libanon (LeMSIC), avgust 2015 

V avgustu 2015 sem se udeležil raziskovalne izmenjave v Bejrutu v Libanonu. Vključen sem bil 

raziskovalni projekt na Univerzi Balamand v sodelovanju z bolnišnico St. George. 

Raziskovalni projekt 

Moj osnovni raziskovalni projekt je bil ob prihodu v Libanon ukinjen in tako sem bil prvi teden najprej 

brez raziskovalnega projekta in sem se vključil na klinično delo na pediatrični kliniki. Po enem tednu so 

uspeli najti nov projekt in bi se naj vanj vključil, vendar sem svoje mestu odstopil v korist mlajšemu 

kolegu iz Poljske, ki je bil šele drugi letnik in bi ostal brez projekta, poleg tega se pa ne bi mogel vključiti 

v klinično delo. Sam sem ostal potem na kliničnem delu, na oddelku za pediatrično onkologijo in 

hematologijo. Zaradi narave dela in jezikovne bariere mi je bila dodeljena vloga opazovalca. Delal sem 

lahko zelo malo, saj to tudi ni bilo dovoljeno, saj so vsi pacienti samoplačniki in zato z njimi dela zgolj 

usposobljen kader. Imel sem pa možnost se vključiti v izobraževalni program lokalnih študentov in ta je 

bil v angleščini. 

Libanon 

Libanon je država na Bližnjem vzhodu. Večino aktualnih podatkov lahko najdemo na wikipediji. V 

časovnem pasu je eno uro pred Slovenijo. Mobilna telefonija, prenos podatkov je s slovenskim 

operaterjem v Slovenijo zelo draga. Ob prihodu v Libanon je najbolje kupiti libanonsko telefonsko 

številko, kjer imaš na razpolago prenos podatkov. Za 1,5 GB prenosa podatkov in SIM kartico boste 

plačali cca. 35 USD. Za komunikacijo ljudje v Libanonu uporabljajo WhatsApp oz. podobne servise, saj so 

drugi načini komunikacije zelo dragi.  

Uradna valuta v Libanonu je libanonski funt, ki je na voljo v kovancih po 250 in 500 funtov, ter bankovcih 

o 1000 do 200000 funtov. Poleg funta uporabljajo ameriški dolar v rednem obtoku, plačujete lahko z 

dolarji in prejmete ali dolarje ali funte nazaj. Zamenjalni tečaj je fiksen in je 1 USD za 1500 LBP. Poslujete 

lahko s vsemi znanimi kreditnimi karticami z katerimi lahko plačujete praktično vsepovsod, večina 

trgovcev nima določenega minimalnega zneska za plačilo s kreditno kartico. Pred potovanjem v Libanon 

se pri svoji banki prepričajte če lahko s svojo bančno in kreditno kartico poslujete v Libanonu. Nekatere 

slovenske banke imajo svoje kartice blokirane za poslovanje v Libanonu, saj naj bi libanonski bančni 

avtomati ne dosegali stopnje varnosti evropskih bank. Vendar vam lahko vaša banka omogoči poslovanju 

kljub temu. V primeru, da nimate visoke provizije za dvig na bankomatu v tujini, priporočam, da gotovino 

(Ali funte ali dolarje, bankomati izplačujejo obe valuti.) dvigujete sproti. V primeru, da tega nimate na 

voljo, pa vzemite dovolj gotovine v ameriških dolarjih sabo. Zamenjava evrov v Libanonu je relativno 

neugodna. 

Pred potovanjem preverite varnostna opozorila Ministrstva za zunanje zadeve. Libanon meji na Siriji, 

kjer v tem trenutku divja državljanska vojna in na Izrael s Palestino, kjer je prisoten večletni konflikt. Ob 

mojem potovanju v Libanon so obstajali določeni varnostni pomisleki, vendar ob upoštevanju varnostnih 

navodil in primernem obnašanju ni bilo nobenih težav. Država je varna, poleg tega je obča prisotnost 

tako policije in vojske. Posebej bodite pozorni na promet, saj je ta zelo živahen in slabo reguliran. 

Potovanje, prevoz 

Za potovanje v Libanon sem se odločil za letalsko povezavo iz Dunaja preko Aten za Bejrut. Letalsko 

vozovnica (kupljena cca. 8 tednov pred odhodom) je stala cca. 430 EUR. Letalske vozovnice so na voljo 

preko večjih evropskih prestolnic, Aten, Istanbula, Rima. Ugodne povezave so na voljo tudi preko Amana 



v Jordaniji. Po navadi so prihodi v Bejrut v zgodnjih jutranjih urah, vendar je letališče v Bejrutu 

popolnoma varno tudi ob teh urah. Po podatkih Ministrstva za zunanje zadeve RS je za potovanje v 

Libanon potreben potni list in viza. Ta se pridobi neposredno na letališču. Na letalu prejmete obrazec, ki 

ga izpolnite in predložite osebju na letališču. Pomembno je, da ob vstopu v Libanon nimate v potnem 

listu žiga izraelskih oblasti, saj vam potem vstop v državo prepovedo. Enako potem velja, če boste z istim 

potnim listom, kjer je žig libanonskih oblasti, potovali v Izrael. V primeru, da nameravate še potovati v 

Izrael, lahko zaprosite osebje na letališču, da vam namesto potnega lista žigosajo poseben list, ki ga 

potem morate shraniti ob potnem listu. Vendar je to odvisno od osebe na kontroli. Mene je na letališču 

pričakala kontaktna oseba, ki me je odpeljala v mesto. Prevoz v mesto s taksijem stane do 30 USD. 

V mestu ni uradnega javnega prevoza, vendar je ta urejen v tri skupine. Na voljo je t. i. skupinski taksiji 

(po libanonsko service), za katerega se odločite kot skupina ali posamezniki, njihova glavna značilnost je 

ta, da lahko prevažajo samo vas, samo vašo skupino, lahko pa kadarkoli pristopi kdo drug, ki gre v isto 

smer kot vi. Povprečna cena za ta prevoz je 2000 LBP (libanonski funt). Cena se dogovori vedno prej in 

ni nujno vstopiti v prvega, ki ga najdete in vas noče peljati za 2000 LBP, saj je teh taksijev zelo veliko in 

bo zmeraj prišel naslednji. Taksisti bodo želeli od vas zmeraj več denarja, ampak načeloma je enotna 

cena 2000 LBP. Naslednja skupina je regularni taksi, ki pelje samo vas in stane 10000 LBP. Potem so pa 

še lokalni kombiji/minibus, ki vozijo po relativno stalnih linijah in lahko vstopite kjer koli, vozniki ustavijo 

kjer koli. Prevoz s tem kombijem/minibusom stane 1000 LBP. Med Bejrutom in večjimi mesti v Libanonu 

vozijo prav tako kombiji/minibusi. Ti stanejo 3500 LBP in vozijo po glavnih prometnicah v državi. Za 

vožnjo s temi kombiji/minibusi na relacijah si planirajte zmeraj veliko časa, saj je promet v Libanonu res 

gost, tako da potrebujete za razdaljo 70 km tudi po 3 ure. Med večjimi mestu so na voljo tudi privatni 

avtobusi, ki so klimatizirani in prevoz stane okoli 5000 LBM, krenejo pa iz glavnih avtobusnih postaj. 

Kontaktne osebe vam bodo zmeraj svetovale kjer jih najdete. 

Življenje v Bejrutu 

Sam se bival v privatnem stanovanju s 5 drugimi študenti, ki so bili prav tako na isti univerzi kot jaz. 

Stanovanje je bilo klimatizirano in imelo brezžični internet. Za Bejrut so značilni dnevni 3-urni izpadi 

elektrike, zaradi pomanjkanja elektrike in slabega električnega omrežja. V času izpada je na voljo 

elektrika preko generatorja, vendar ni možno tuširanje s toplo vodo, uporaba pralnega stroja in 

klimatske naprave. Voda iz javnega vodovoda ni pitna, povzroča dolgotrajni gestroenteritis, zato je 

potrebno pitno vodo in vodo za kuhanje kupiti v trgovini. 10 litrov vode stane 1 USD. Hrana za 

vsakodnevno prehranjevanje stane v trgovini od 100 do 300 % več kot v Sloveniji. Prehranske znamke, 

ki jih imamo v Sloveniji so v Libanonu na voljo, vendar so zaradi uvoza zelo drage. Lokalni izdelki so redki. 

Hrano lahko kupujete v manjših trgovinah ali velikih supermarketih, vendar so cene enako visoke. En 

obrok na delovni dan smo imeli na voljo v bolnišnici, vendar smo prejeli žepnino 100 USD za to in plačali 

neposredno kaj smo izbrali. Obrok v bolnišnici je bil med 2 in 8 USD. Za hrano se lahko računa dnevni 

pavšal med 5 in 10 USD. Za orientacijo nekaj cen, liter mleka – 2 USD, kruh (francoska štruca) – 1 USD, 

lokalni kruh – 0,5 USD, kosmiči (250 g) – 5 USD, konzerva tunine – 2 USD, WC papir – 4 USD, malo pivo 

v trgovini – 1 USD, malo pivo (happy hour) – 2 USD, malo pivo (normalna cena) – 5 USD, koktejl 

(normalna cena) – 10 USD, normalen obrok v restavraciji (glavna jed, solata, pijača) – 15 USD. Življenje 

v Bejrutu je zelo drago, tako, da imejte na razpolago dovolj denarja. Večina lokalov ima vsak dan happy 

hour, kjer pocenijo pijačo za polovico. Boljši klubi imajo obvezno vstopnino, ki se glede na uro giba med 

20 in 50 USD, včasih z vključeno pijačo. Boljši klubi imajo lahko omejitev vstopa 21+. Za kopanje je nekaj 

javnih plaž, ki so v redu urejene. Privatne plaže imajo vstopnino med 20 in 30 USD. 

 

 



Sprejem študentov in socialni program 

Kontaktne osebe so vzpostavile stik z nami tik pred prihodom v Libanon. Sprejele so nas na letališču in 

odpeljale do stanovanja. Pomagale so nam pri nastanitvi, urejanju libanonske mobilne številke in z nami 

šla prvi dan v bolnišnico. Kontaktne osebe so nam bile vsak dan na voljo, srečevali smo jih v bolnišnici, 

pogosto so nas obiskale zvečer in se družile z nami.  

Socialni program je bil na voljo vsak vikend, v soboto in nedeljo. Prvo soboto smo imeli national food 

and drinks party. Skupaj nas je bilo skoraj 50 tujih študentov. Ostale dni smo obiskovali znamenitosti po 

celi državi. Socialni program je bil zastonj, plačali smo skupna kosila.  

Naši gostitelji so za nas zelo dobro skrbeli in socialni program je bil super. Veliko so se družili z nami in 

so se praktično ves čas z mani družili. 

 

Moja raziskovalna izmenjava v Libanonu je bila ena izmed najboljši izkušenj. Država, ljudje, hrana, 

konstanten kaos ob neverjetno visokih temperaturah in 30 dneh brez oblakov ter dežja so bili popolna 

mešanica.  
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