
 
 
 
 

 

OMAN, Muscat – avgust 2017  

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

 

Ime in priimek: 

Hana Umek (hana.umek@gmail.com)  

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 31. 8. 2017 

  

Kraj izmenjave 

Oman je država Arabskega polotoka, soseda Savdske Arabije, Združenih Arabskih Emiratov in Jemna. 

Vlada ji Sultan Qaboos bin Said, ki je med prebivalci precej priljubljen, saj je po letu 1970 poskrbel za 

velik razvoj države. Moja izmenjava je potekala v glavnem in hkrati največjem mestu, Muscatu. Tu 

prebiva več kot 1/3 prebivalcev in sicer približno 1,5 milijona in velja za politično, kulturno ter 

izobraževalno središče. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Kontaktno osebo sem pred prihodom kontaktirala zgolj dvakrat in sicer za pridobitev Letter of 

Acceptance in pa da sva se dogovorila o mojem prihodu. Vedno mi je odgovoril hitro in mi bil 

pripravljen pomagati. Tudi ostali študenti so na splošno imeli zelo pozitivno izkušnjo s kontaktnimi 

osebami.   

Po mailu smo pred izmenjavo prejeli še dva dodatna obrazca, ki smo ju morali izpolniti in poslati nazaj 

(osebni podatki in potrdilo o zavarovanju ter pri osebnem zdravniku potrjen list z datumsko 

navedenimi cepljenji). 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Na letališče sem prispela ob 5h zjutraj, iskat so me prišli kar trije fantje (kontaktna oseba in dva 

prijatelja). Odpeljali so me do nastanitve, tam pa mi je študentka iz julijske skupine (ki smo jo seveda 

zbudili, do podobne situacije pa je prišlo še nekajkrat v mesecu ob prihodu drugih študentov) 

pokazala, kje je še prosta postelja. S kontaktno osebo sicer v teku izmenjave nisem imela veliko 

kontakta, mi je pa ponudil pomoč, v kolikor bi jo potrebovala. So pa vedno bili na voljo tudi ostali 

omanski študentje, ki so prav tako z veseljem priskočili na pomoč.  

 

Nastanitev in prehrana 



 
 
 
 

 

Vsi študentje smo stanovali skupaj v stanovanjskem bloku, ki je od bolnišnice oddaljen manj kot 10 

minut vožnje. 6 študentov si je delilo en apartma s po 3 sobami, torej 2 študenta na eno sobo. V 

apartmaju sta dve kopalnici, ena kuhinja (pri nas ni bila ravno v uporabi), en večji hladilnik, en pralni 

stroj, vsaka soba ima svojo klimatsko napravo… 

Ob prihodu mi je bila dodeljena soba, ki je bila res v kaotičnem stanju, sva pa potem z novo cimro čez 

dva dni vse preuredili in si ustvarili prijeten dom  Po mojih izkušnjah so sobe dostikrat najprej 

potrebne (konkretnega) čiščenja - nihče ni namreč odgovoren za čiščenje pred prihodom novega 

študenta, tisti, ki so v njih bivali prej pa v vsej evforiji in naglici na to pozabijo - kdaj pa kdaj se kaj 

pokvari, naš apartma je imel to nesrečo, da je 3x zmanjkalo vode (čeprav to ni običajna praksa v 

Omanu), na splošno pa je nastanitev zelo v redu. Na vrhu zgradbe je streha, ki ob popoldanski svetlobi 

in pripeki ter kupu klimatskih naprav in rezervoarjev za vodo sicer ni najbolj privlačna za oko, se pa 

zvečer spremeni v najboljši prostor za druženje in občudovanje razgleda. Naša skupina je bila precej 

glasbeno navdahnjena, tako da smo tam preživeli ogromno večerov ob petju, kitari, ukulele in celo 

flavti :D :D   

Za prehrano smo prejeli zajeten kupček kuponov, ki smo jih uporabljali za zajtrk in kosilo v bolnišnici, 

hrano in pijačo si lahko odneseš tudi domov (predvsem je super zaradi vode, ki je res nujno potrebna v 

tem vlažnem in vročem okolju). Na voljo je bila res različna ponudba, od sladkih do slanih zajtrkov 

(tudi pikantnih:D), nekaj glavnih jedi za kosilo, napitki, sladice… Ponudba se je dnevno menjala, nikoli 

pa nista manjkala riž in piščanec! Preživeti bi se dalo načeloma samo s kuponi, vendar smo sami 

pogosto hodili na večerje kam drugam in to izkoristili za druženje in preizkušanje novih jedi. 

 



 
 
 
 

 

 

Slika 1: Tipičen omanski obrok - riž in piščanec; včasih smo jedli z rokami :) 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Prva stvar, ki bi jo izpostavila: uradni jezik v bolnišnici je angleščina, kar pomeni, da se osebje 

pogovarja angleško, prav tako je vsa dokumentacija v angleščini in to je res super, saj zlahka slediš 

delovnem procesu. Nekateri bolniki so znali angleško, nekateri (sploh tisti iz vasi) ne, vendar je bil 

vedno kdo pripravljen prevesti, če bi imeli kakšna dodatna vprašanja…  

V bolnišnici naj bi z delom začela 1. avgusta, ker sem prispela v Oman že prej, sem se tudi v bolnišnico 

odpravila dva dni pred tem, v nedeljo (ki je njihov prvi delovni dan) in ni bilo nikakršnih težav s tem, da 

sem začela prej. Dodeljena sem bila na urgenco, skupaj še z dvema ostalima študentkama. Prvi dan 

smo se zglasile pri tajnici, ta nam je izročila naše »logbooke«, ki smo jih vsak dan pridno dajale v 

podpis in oceno (tako »strogo« je bilo zgolj na urgenci) in nam pripravila urnik. Potem so nam 

razkazali oddelek in nato smo se priključile timu.  

Delovni dan smo običajno začele po zajtrku (torej okrog 8.20), se zglasile pri glavnem zdravniku, ta pa 

nam je potem po navadi dodelil enega mentorja oz. zdravnika, ki naj bi mu sledile. V praksi pogosto to 

ni bil zgolj eden od zdravnikov, temveč smo se lahko priključile vsakomur, ki je imel kakšen primer – 



 
 
 
 

 

od starejših zdravnikov do specializantov, včasih smo se tudi pridružile njihovim študentom, ki so imeli 

svojega mentorja. Všeč mi je bilo, da smo primere res dobro prediskutirali – od anamneze, pregleda, 

katere preiskave bi naročili in zakaj, načrt zdravljenja, bi bolnika sprejeli ali ne… res so se trudili z 

nami in nam želeli predati znanje, spodbujali samostojno razmišljanje… lahko rečem, da sem v tem 

mesecu v bolnišnici pridobila veliko znanja.  

Sam oddelek urgence je res super in ga priporočam vsem. Vidiš zelo raznolike primere, gre za neko 

vrsto našega INP-ja +urgenca +  travma… 

Skupaj z njihovimi študenti smo se udeležili tudi treh delavnic, kjer smo vadili protokol ob srčnem 

zastoju, protokol ob travmi in oskrbo ran.  

 

 

Slika 2: Avgustovska skupina v "atriju" bolnišnice 

 

Mentorstvo 

Za študente na izmenjavi je bila na urgenci odgovorna ena izmed zdravnic, ampak je bilo to bolj v 

smislu urnika, kakšnih dogovorov. Sicer pa neposrednega mentorja nismo dobile, temveč smo se vsak 

dan priključile nekomu na oddelku. Res so bili vsi prijazni in večinoma tudi željni predajati znanje 

naprej, odgovarjati na vprašanja. 

 

Socialni program 



 
 
 
 

 

Socialni program je bil res odličen! Težko si predstavljam, da bi se bolj potrudili, saj so nas poleg 

organiziranih vikend izletov (prve 3 tedne) izven Muscata in torkovih aktivnosti po Muscatu, skoraj 

vsak dan peljali še kam drugam – različne restavracije, plaže, karaoke, bbq… 

V samem Muscatu smo v okviru socialnega programa šli na glavni market (Muttrah souk), vozili smo 

štirikolesnike, ogledali smo si Grand mosque, opero, narodni muzej… 

Ob vikendih smo si ogledali dve trdnjavi, grad, se z avtom povzpeli na »Zeleno goro« (Al Jabal Al 

Akhdar), obiskali zanimive vasice, želvji resort, wadije (Wadi Shab in Wadi Bani Khalid), veliko plavali, 

dvakrat prespali pod zvezdami, imeli izlet z ladjico, snorkljali, jahali kamele, opazovali delfine… 

Zadnji vikend smo preživeli malo drugače, saj smo na našo pobudo najeli vilo ob morju in se še malo 

razvajali :D 

 

 

Slika 3: Wadi Bani Khalid, kjer smo se osvežili s skokom v vodo 

 

Slika 4: Bimmah Sinkhole; voda je bila tako privlačna, da nas ni ustavila niti prepoved kopanja žensk v kopalkah  



 
 
 
 

 

 

Slika 5: Obisk prve trdnjave, ki je ostala iz časov vojskovanja s Portugalci 

 

Prevoz 

Moj let je bil iz Zagreba v Muscat, s prestopom v Dubaju. Karto sem kupila konec aprila in zanjo 

odštela 400 eur, kakšen teden pred tem se je dalo dobiti še ceneje. Precej študentov je sicer izbralo 

drugačno varianto in sicer let do Dubaja in nato pot z avtobusom do Muscata (približno 5-6 ur 

vožnje), v Dubaju pa so tudi izkoristili kakšen dan za oglede.  

Glede prevozov po sami državi oz. mestu smo bili precej odvisni od omanskih študentov, saj javni 

prevoz ni najbolj razvit oz. se šele razvija, razdalje pa so velike (ne glede na destinacijo – restavracija, 

plaža… smo skoraj vedno porabili vsaj 30 min vožnje). So pa tu res izjemni, saj so skoraj vsak dan 

zagotovili toliko avtov (kar pomeni 5-6), da smo se skupaj lahko nekam odpravili. Včasih smo za 

prevoz vzeli taksi in si razdelili stroške, tako da ni naneslo preveč na osebo, je pa seveda treba 

barantati. 

 

Splošna ocena izmenjave 

Italijanski študenti so mi povedali, da so na podlagi ocen študentov, ki so se že vrnili iz izmenjav, 

ustvarili lestvico le-teh. Oman pri njih zaseda prvo mesto v vseh kategorijah – torej glede na 

bolnišnico, socialni program, skupno… in bi se kar strinjala. Moje mnenje je sicer, da se imaš lahko 

povsod super, veliko je odvisno tudi od družbe (naša skupina je bila res odlična; splača se iti v juliju ali 

avgustu, ker sta skupini največji), prav tako nisem bila na IFMSA izmenjavi nikjer drugje pa vendar se 



 
 
 
 

 

mi zdi, da je Oman prava izmenjava, če želiš ta mesec res dobro izkoristiti tako dopoldneve v 

bolnišnici kot tudi popoldneve povsod naokrog, ob tem pa spoznati še popolnoma drugačno kulturo in 

ene najbolj prijaznih ljudi. Priporočam, tudi vročino se da preživeti :D    

 

Približna razdelitev stroškov 

 IFMSA prijava: 200 eur 

 Letalska karta (Zagreb-Muscat-Zagreb): 400 eur 

 Prehrana: okrog 150 eur  

 30-dnevna viza: 45 eur (sama sem bila v Omanu 34 dni, tako da sem morala kupiti 2 vizi; 

mislim, da en dan še spustijo, vsak naslednji dan je približno 23 eur kazni) 

 Organiziran socialni program: okrog 300 eur 

 Zadnji vikend: okrog 60 eur 

 Ostalo:  300 eur 

 

Valuta v Omanu je Omanski rial (OMR), 1 OMR je približno 2,3 eur. Lahko zamenjaš iz eurov, dolarjev, 

dvigneš na bankomatu…  

  

 

 


