
 
 

    

OMAN, MUSCAT – avgust, 2018 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime, priimek, letnik: 

Kaja Vrščaj, 5. letnik  

Za dodatne informacije sem dosegljiva na mailu: kvrscaj@gmail.com, ali na Facebooku. Če bo 

kogarkoli zanimalo karkoli v zvezi z izmenjavo v Omanu, sem vedno na voljo  

Čas izmenjave:  

od 3. 8. 2018 do 31. 8. 2018 

 

Kraj izmenjave 

Muscat je glavno in obenem tudi največje mesto v Omanu s populacijo 1,28 milijona ljudi (za 

primerjavo, v celotnem Omanu živi približno 4,5 milijona ljudi). Muscat je lociran v severnozahodnem 

delu Omana. V Omanu vlada Sultan Qaboos bin Said, ki pa je med prebivalci zelo priljubljen. 

 

Viza 

Za vstop v državo je od letos naprej potrebna viza, ki pa se uredi preko interneta. Za 30-dnevno vizo je 

potrebno plačati 20 OMR, kar je približno 44 EUR. Vizo lahko vnovčiš 30 dni od datuma, ko si izpolnil 

e-viso, zato predlagam, da jo izpolniš šele kak teden pred odhodom. Nato prideš s tistim papirjem na 

imigracijo (ko priletiš/se pripelješ v Muscat), kjer ti bodo nato izdali 30-dnevno vizo. V primeru, da v 

Omanu ostaneš dlje kot 30 dni, lahko vizo podaljšaš, vendar je sama nisem rabila, saj sem bila v 

Omanu 28 dni. 

 

Zdravje 

Tekom prijave sem morala poslati potrdilo o dovolj visokem titru protiteles za hepatitis B, dodati sem 

morala podpisan dokument (iz strani osebnega zdravnika), da sem bila redno cepljena proti vsem 

otroškim nalezljivim boleznim. Dodatnih cepljenj niso zahtevali in jih sama tudi nisem opravila, sem 

pa bila že predhodno cepljena proti nekaterim potovalnim boleznim, zaradi drugih potovanj, vendar 

Oman ni tvegan, kar se tiče potovalne medicine. Včasih so imeli ogromno primerov malarije, vendar s 

tem več nimajo težav, tako da dodatna cepljenja, ali pre-medikacija, po mojem mnenju niso potrebna. 

Sem pa s seboj vzela kar precej zdravil (za vsak slucaj), med njimi antibiotik, PPI, antacide, analgetike, 
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linex, obliže in steristrip. Od vsega sem najbolj potrebovala samo antacide in PPI, saj se je moj želodec 

v prvem tednu še privajal na pekočo hrano :D 

 

Varnost 

Oman je načeloma zelo varna država, z zelo nizko stopnjo kriminalnih dejanj. Načeloma smo punce 

tudi zvečer same hodile naokrog, vendar smo v sredini izmenjave imele zelo neprijeten dogodek, saj 

nam je neznan moški sredi noči vdrl v obe stanovanji, kjer smo bile samo punce, in hodil po naših 

sobah ter nas hodil gledat kako spimo, ukradeno namreč ni bilo nič, kljub temu, da smo imele v sobah 

ogromno vrednih materialnih stvari (telefoni, fotoaparati, itd), prav tako pa tudi precej gotovine. Za 

situacijo smo bile krive same, saj ima vsako stanovanje tri sobe, v vsaki sobi sta dve punci, na voljo pa 

je samo en ključ. In, ker smo velikokrat šle vsaka nekam drugam zvečer, smo vrata puščale 

odklenjena, da smo imele manj težav s ključi (vedno je sicer bil nekdo doma, če smo sle vse od doma 

smo stanovanje zaklepale). Dogodek je bil precej neprijeten, zato opozarjam, da vrata striktno 

zaklepajte, saj se je isto zgodilo tudi skupini prejšnji mesec (o čemer nas žal niso obvestili). Tudi 

Omanci so bili nad tem presenečeni, saj vsi puščajo doma vse odklenjeno, tako da je generalno 

gledano država zelo varna, zato naj te to ne odvrne od izmenjave.  

 

Denar 

Valuta v Omanu je omanski rial, ki je zelo močna valuta, saj sem za 100 EUR v menjalnici dobila samo 

43 OMR. Sama sem s seboj prinesla gotovino in denar nato menjavala v menjalnici. S seboj sem za 

vsak slučaj imela tudi kreditne kartice, ki pa jih nisem nikoli uporabila. Sem pa morala pred odhodom 

v banki urediti zadeve, saj so kreditne kartice v nekaterih bankah, za takšne države na črni listi in je 

potrebno stopit na banko in povedat, da greš v to in to državo, in na banki za časa potovanja kartico 

odprejo zanje. Sama sem na NoviKBM, kako je z drugimi bankami žal ne vem. Nekateri so tu imeli 

velike težave z dvigovanjem denarja iz kreditnih kartic in iz Mastercarda, zato se je pred odhodom 

vredno pozanimati pri svoji banki. 

 

Prevoz 

V Muscat sem prispela z letom iz Zagreba. Ker sem letela z Emirati, sem pred tem naredila tudi tri-

dnevni stopover v Dubaju. Za povratno karto z Emirati sem odštela 350 EUR in sem jo kupila direktno 

preko njihove spletne strani, ampak precej hitro, karto sem kupila že februarja. Nekateri so šli z 

letalom do Dubaja in potem z avtobusom do Muscata (približno 6 ur), vendar se je meni zdela karta 

toliko ugodna, da sem se raje odločila za udobnejši prevoz. 



 
 

    

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Kontaktno osebo sem kontaktirala takoj, ko sem dobila v IFMSA registru potrjeno izmenjavo. Moja 

kontaktna oseba je bil študent, ki ga sicer nisem nikoli spoznala, saj se je v avgustu odpravil na 

izmenjavo na Poljsko, je pa bil zelo odziven v odgovarjanju na moje maile. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Na letališče so prišli iskat mene in tudi vse ostale iz moje skupine. So se tudi ves mesec z nami družili 

in nam bili na voljo za vprašanja, prav tako so nas ob koncu izmenjave vse odpeljali na letališče 

oziroma avtobusno postajo. Sama sem proti domu odletela ob 4.40 zjutraj in so me brez problema 

odpeljali na letališče ob 1.15, kljub temu, da sem vztrajala, da mi ni problem počakati celo noč na 

letališču, ampak se Omanci, tako gostoljubni in prijazni, kot so, niso dali  

 

Nastanitev  

Živela sem v študentskem domu, slabih 10 minut vožnje od bolnice. Vsak dan je prišel po nas avtobus 

ob 7.30 in nas odpeljal v bolnico, nato pa je prisel po nas ob 15.30 in nas odpeljal nazaj domov. Tako, 

da ni možnosti, da greš prej domov, tudi če na oddelku ne delaš cel dan. Lahko si sicer vzameš taksi, 



 
 

    

vendar se ga sama nisem posluževala, saj sem morala biti na oddelku večji del dneva, nato pa sem šla 

na kosilo in še malo v knjižnico lovit wifi :D dom je bil urejen in čist, kopalnica je sicer imela bolj slab 

dotok vode, vsaj naša, ampak smo z lahkoto preživele cel mesec. Stanovanje je bilo tudi precej 

prostorno, z veliko kuhinjo, tako da sem bila z nastanitvijo zelo zadovoljna, in kar je v Omanu najbolj 

pomembno, imela je delujočo klimo :D 

 

Prehrana 

V bolnišnici smo lahko uporabljali kupone in na kupone si si lahko kupil vse tri obroke v dnevu (pa tudi 

vodo in vse mogoce čokoladice :D), saj si si lahko vse vzel tudi za domov. Sama sem v bolnišnici jedla 

zajtrk in kosilo, včasih sem si vzela še večerjo za domov, vendar smo večinoma zvečer šli skupaj kam 

pojest, ali pa smo si kaj skuhali. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Sama sem bila na oddelku anestezije in intenzivne nege in sem bila z oddelkom zelo zadovoljna, imela 

sem super mentorico (dr. Rajini), ki je bila zmeraj dobre volje in zelo prilagodljiva mojim željam, glede 

tega kaj sem želela na oddelku videt. Videla sem vse, kar je na takem oddelku za videt, nekajkrat sem 

lahko ventilirala in intubirala z LMA masko. So učna bolnišnica in so zelo željni, da te učijo. Velikokrat 

smo imeli tudi seminarje, ki so jih organizirali drugi oddelku (predvsem predstojnik splošne kirurgije je 

za nas cel mesec pripravljal različne seminarje) in si se jih lahko udeležil, če si želel. Oddelek na 

katerem sem bila bi priporočala vsem, tako tistim, ki jih anestezija zanima, kot tudi tistim, ki jih ne, saj 

sem se imela na oddelku res super, počutila sem se zelo sprejeto v ekipo, anestezisti med seboj zelo 

dobro sodelujejo in na splošno je na oddelku zelo pozitivna energija in je bilo veselje z njimi delat en 

mesec. 

 



 
 

    

 

Mentorstvo 

Kot že omenjeno je bila moja mentorica dr. Rajini, ki je bila z menoj res zelo prijazna, boljše mentorice 

si v bistvu ne bi mogla želet. Izmenjali sva si tudi telefonski številki, tako da sem jo lahko vedno 

poklicala, če sem kaj potrebovala. 

 

 

Socialni program 

Socialni program je bil zelo pester, vsak vikend so nas peljali nekam drugam, prav tako pa tudi vsak 

torek. Tako, da sem videla skorajda vse v tem predelu Omana. Mislim, da imajo Omanci enega izmed 

najbolj močnih socialnih programov in na njem tudi aktivno delajo ter vsako leto kaj dodajo. Tako boš 

lahko doživel/a spanje pod zvezdami, želve, ki ležejo jajca na plaži sredi noči, piknik na 2000m pod 

milim nebom, vožnjo s štirikolesniki po puščavi,in še, in še, saj sem naštela samo en delec stvari, ki 

smo jih doživeli tekom meseca. Mi smo imeli srečo, da je bil vmes tudi praznik Eid, zato smo se v 

tistem času študentje sami organizirali in se razkropili po celem Omanu. Socialni program je bil res 



 
 

    

zelo dober, edina težava je, da je Oman v avgustu res zelo vroč, tako da je včasih bilo kar naporno, 

ampak vseeno vredno, saj je Oman res prečudovita dežela. 

 

 



 
 

    

 



 
 

    

 



 
 

    

 

Splošna ocena izmenjave 

Z izmenjavo sem bila zelo zadovoljna in bi jo priporočala vsakomur. Za Oman sem se odločila 

predvsem zato, ker je to država v katero drugače verjetno ne bi šla, zdaj pa vem, da se bom zagotovo 

vrnila upam, da čimprej, saj sem se imela res odlično. Ljudje so zelo gostoljubni in prijazni, na oddelku 

sem se počutila zelo dobrodošlo, imela pa sem tudi dobro skupino, predvsem z dvema puncama iz 

Italije smo se zelo dobro razumele, tako da se je bilo na koncu meseca od njiju kar težko poslovit. Bil je 

res čudovit mesec in čudovita izkusnja in mi niti za sekundo žal, da sem se odločila za Oman. 



 
 

    

 

Potrebnik 

Na izmenjavo sem nesla samo scrubse in bel plašč, vendar sem se morala na anesteziji vsak dan 

preoblečt v njihove scrubse, ker sem bila večino časa v operacijski. Prav tako je bilo navodilo, da 

morajo biti scrubsi, ki jih prinesemo s seboj barve »royal blue«, jaz sem jo sicer kupila preko amazona, 

ampak naša skupina je bila tako pisana, kot mavrica, tako da se s to barvo ne obremenjuj preveč in 

vzami kar imaš doma (lahko tudi navadne bele hlače in majico)   

 

Približna razdelitev stroškov 

Letalska karta – 350 EUR 

Socialni program – 225 EUR 

Ostalo – 500 EUR (pri meni so bili stroški nekoliko višji, saj me en teden ni bilo v bolnico in smo v 

tistem času potovali po državi, kar je seveda s seboj prineslo dodatne stroške) 

 

 


