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Kraj izmenjave
A Makassed hospital, Jeruzalem.
Jeruzalem je starodavno mesto, v katerem se prepletajo tri različne religije (Judovstvo, Krščanstvo in
Islam) in s tem različni načini življenja. V mestu živi skoraj milijon ljudi.

Viza
Vstop v Palestino je malo specifičen, saj nima svojega letališča. V državo je možno vstopiti preko
kopenske meje z Jordanijo, ali, kot sem to storila jaz, leteti na Izraelsko letališče Ben Gurion v Tel
Avivu. Slovenci dobimo trimesečno vizo zastonj ob vstopu v državo. Osebno nisem imela prevelikih
težav, razen vprašanj o naravi mojega obiska (zaradi političnih razmer se je bolje izogibati dejstvu, da
se izmenjava opravlja v Palestinski bolnišnici). Vize ne prilepijo v potni list, ampak jo priložijo.
Pomembno je, da se je ne izgubi, ker jo potrebujete pri čisto vsakem prečkanju »checkpointov«, torej
pri prečkanju »Palestinsko-Izraelske meje«.

Zdravje
Pred izmenjavo sem morala opraviti test HBs Ag in to naj bi bilo dovolj. Prvi dan v bolnišnici pa so me
obvestili, da nujno potrebujem še HBs Ab in anti HCV. Ko sem poklicala našo kontaktno osebo je
obljubil da bo zadevo uredil. Ali jo je ali ne, ne vem, vendar me po prvem dnevu ni nihče več
povprašal o tem.

Varnost
O situaciji v državi in varnosti na bližnjem vzhodu so mnenja različna, vendar pa se jaz nikoli nisem
počutila v nevarnosti, niti če sem ponoči šla sama skozi mesto. Javni prevoz sem uporabljala vsak dan,

brez problemov. Edina stvar, ki lahko vzbuja nelagodje je res veliko število Izraelskih vojakov povsod
po državi.

Denar
V Palestini so v uporabi Izraelski shekeli. Menjava je približno 4 ILS za en evro. Denar se kljub proviziji
splača dvigovati na bankomatih, v večjih zneskih naenkrat. Poslovanje z bančno kartico v lokalnih
trgovinah, tržnicah, trgovinah s spominki ne pride v poštev.

Prevoz
V Izrael sem priletela, nato pa z avtobusom do Jeruzalema in naprej do Betlehema, kjer smo imeli
stanovanje. Letalsko karto sem kupila dober mesec pred odhodom in plačala nekaj več kot 300evrov.
Letela sem s Turkish Airlines iz Ljubljane in s prestopom v Istanbulu.

Komunikacija pred izmenjavo , sprejem s strani tujih študentov
Kontaktna oseba Bashar je bil zelo slabo odziven. Odpisal mi je po približno treh sporočilih in enem
tednu.
Sprejema in organizacije prevoza do nastanitve ni bilo. Po dveh urah čakanja v Jeruzalemu na
domenjenem mestu mi je sporočil, da me ne more prit iskat ter da naj grem sama v Betlehem, kjer
me bo počakal švedski študent,ki je že bil tam. Na žalost so tudi ostali imeli podobno izkušnjo.
Basharja sem v enem mesecu videla dvakrat. Ni odpisoval na sporočila in nasplošno ni bil v veliko
pomoč. Prav tako je komunikacije med IFMSA in Al Makassed bolnišnico precej slaba. Prvi dan sem v
bolnišnico šla z ostalimi študenti na izmenjavi, z navodili, da naj grem v tajništvo, kjer me bodo
usmerili na pravi oddelek.

Nastanitev
Študenti na izmenjavi smo imeli stanovanje v Betlehemu, ki je od Jeruzalema, kjer je bolnišnica,
oddaljeno vsega 10kg zračne črte. Vendar je transport z avtobusom trajal uro in pol v eno smer, kar
nanese 3 ure na dan in 150evrov mesečnega stroška za prevoz. Razlog, da stanovanje ni v Jeruzalemu
naj bi bil, da je Betlehem bolj varen in da je zelo težko najeti stanovanje v Jeruzalemu.
Stanovanje je bilo zelo veliko, svetlo in zračno, vendar daleč od čistega. Predvsem problematični sta
bili kuhinja in kopalnica, kjer smo včasih srečali kakšne nepovabljene goste.

Prehrana

V bolnišnici smo začeli dobivati zastonj kosilo nekje po dveh tednih, ko so se komunikacijski šumi med
bolnišnico in kontaktno osebo umirili. Vendar smo večkrat kot v menzo šli v eno od uličnih prodajaln
falaflov.

Delo v bolnišnici oz. inštitutu
Izmenjavo sem opravljala na oddelku splošne kirurgije. Dan se je začel ob 8h z jutranjim sestankom,
sledila je vizita. Po viziti sem se lahko sama odločila, kje želim biti tisti dan, v ambulanti ali OP bloku.
Zaradi neznanja arabskega jezika sem bila bolj opazovalec, so mi pa študenti ali pa zdravniki
večinoma prevedli primer. Domov sem odšla nekje med 13h in 15h.

Mentorstvo
Kdo je moj uradni mentor sem od svoje kontaktne osebe izvedela po enem tednu, ko sem ponovno
vprašala za njegovo ime pa ni bilo odziva, tako da sem bila bolj odvisna sama od sebe. Kar nekaj dni
sem preživela na oddelku za kardiokirurgijo, kjer ni toliko pacientov in specializantov, zato so imeli
več časa in interesa za ukvarjanje s študenti.

Socialni program
Socialnega programa, kljub temu, da je bil obljubljen, ni bilo.

Splošna ocena izmenjave
Palestina je čudovita država z izjemno prijaznimi ljudmi, bogato zgodovino, čudovito pokrajino in
kančkom adrenalina. Vsekakor jo priporočam za obisk. Vsak vikend smo z ostalimi tujimi študenti
hodili na izlete v lastni organizaciji in tako videli kar velik del države.
Glede izmenjave v Palestini pa je vsak odvisen bolj od sebe. Mislim, da je bila razlog za slabo
organizacijo naša kontaktna oseba, ki je hkrati tudi NEO. Če bi se še enkrat odločila za izmenjavo v
Palestini, bi vsekakor izbrala oddelek kardiokirurgije, ne splošne kirurgije. Prav tako bi si verjetno
sama poiskala nastanitev v Jeruzalemu. Če boste na izmenjavo v Palestini šli z odprto glavo, nekaj »go
with a flow« mišljenja in iznajdljivosti, boste od nje odnesli zelo veliko. Mogoče manj na medicinskem
področju, pa toliko več na kulturnem.

Potrebnik
Za delo potrebujete plašč (vsi nosijo plašče z dolgimi rokavi, mene so čudno gledali, ker sem imela
kratke), stetoskop, lučko, nevrološko kladivce.

Kot primerna oblačila tako za v bolnišnico kot za drugje v javnosti se štejejo dolge hlače ali krilo čez
kolena in majice, ki pokrivajo vsaj rame in nimajo globokega izreza. Prav tako je za žensko praktično
imeti s sabo šal, da se zakrije ob obisku mošej ali sinagog.

Približna razdelitev stroškov
Letalska karta 320€
Obrok v ulični prodajalni 1-3€
Obrok v restavraciji 5-15€
Avtobusni prevoz cca 2h 10€
Kava 1€
Enodnevni izlet s taksijem, vodenjem in vstopninami za 3 osebe 120€
1kg mangov 2€

Slika 1 Pogled na Jeruzalem z gore Oljka

Slika 3 Dome of the Rock, Jeruzalem

Slika 2 Grafiti na zidu, ki obdaja vsa Palestinska ozemlja

Slika 4 Reka Jordan in meja z Jordanijo

Slika 5 Izlet v Jericho in na Mrtvo morje

