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SUDAN,	Khartoum	–	avgust,	2018	

POROČILO	ENOMESEČNE	IFMSA	KLINIČNE	

	

Ime,	priimek,	letnik:	

Vesna	Vrčko,	5.	letnik	(vesna.vrcko@gmail.com)	

	

Čas	izmenjave:		

od	1.	8.	2018		do	31.	8.	2018	

	

Kraj	izmenjave	

Klinično	izmenjavo	sem	opravljala	v	glavnem	mestu	Severnega	Sudana	–	Khartoumu.	Khartoum	leži	na	

sotočju	Belega	in	Modrega	nila.	Če	to	sotočje	gledamo	na	zemljevidu	nas	lahko	spomni	na	slonov	rilec	

in	 zato	 je	 mesto	 tudi	 poimenovano	 Khartoum,	 kar	 pomeni	 rilec.	 V	 času	 izmenjave	 je	 bilo	 obdobje	

deževne	dobe,	kar	pomeni,	da	smo	dež	dočakali	trikrat.	Takrat	so	se	temperature	nekoliko	znižale	in	

zrak	je	postal	bolj	svež,	vendar	pa	je	to	vztrajalo	le	nekaj	ur	ali	kak	dan,	nato	so	se	nadaljevale	puščavske	

temperature,	ki	so	segale	krepko	nad	30	°C,	vse	tja	do	40	°C.	Prevladujoča	vera	je	islam,	vendar	pa	se	

evropejke	nismo	rabile	pokrivati	v	bolnici	ali	na	ulicah,	le	ob	obisku	religioznih	znamenitosti.	Mesto	sem	

doživela	kot	zelo	varno.			

	

Viza	

Za	vstop	v	Sudan	in	Khartoum	je	potrebna	viza,	ki	sem	si	jo	uredila	na	sudanski	ambasadi	na	Dunaju.		

Na	ambasado	sem	poslala	potni	list,	2	sliki	(enaki	kot	za	potni	list),	vlogo	za	pridobitev	vize,	povabilo	

sudanske	univerze,	70	EUR	za	vizo	in	10	EUR	za	stroške	pošiljanja	vize	nazaj	v	Slovenijo.	Vizo	lahko	tudi	

dvignete	na	ambasadi,	v	tem	primeru	ni	potrebno	pošiljati	dodatnega	denarja	za	stroške	pošiljanja.	

Nekateri	študentje	na	izmenjavi	so	si	vizo	uredili	šele	v	Sudanu,	vendar	je	bila	dražja.	Viza	ima	veljavnost	

60	dni	od	datuma	izdaje,	od	vstopa	v	državo	pa	si	 lahko	v	državi	45	dni.	Na	Vizo	sem	čakala	okoli	3	

tedne,	 zato	 je	 potrebno	 za	 njo	 zaprositi	 dovolj	 zgodaj.	 Dodatne	 informacije	 najdete	 na	

http://sudanembassyvienna.at/contactus.html.	
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Zdravje	

Za	vstop	v	državo	je	obvezno	opraviti	cepljenje	proti	rumeni	mrzlici	(43,50	EUR).	Sama	sem	se	še	cepila	

proti	hepatitisu	A	(ena	doza	44	EUR;	ena	doza	cepiva	je	dovolj	pred	odhodom,	naslednjo	obiš	v	roku	6	

do	12	mesecev	po	prvi),	tifusu	(35	EUR)	in	meningokoku	(okrog	60	EUR).		Jemala	sem	tudi	antimalarike	

–	doksiciklin.	V	potovalni	lekarni	sem	imela	rehidracijsko	tekočino,	probiotike,	aktivno	oglje,	zdravila	za	

drisko,	anagetike,	razkužilo,	povoje,	obliže,	itd.		

	

Varnost	

Govorim	lahko	samo	o	varnosti	glavnega	mesta,	saj	izven	njega	nisem	potovala.	Khartoum	se	mi	je	zdel	

zelo	varen.	Pred	odhodom	sem	imela	nekaj	pomislekov	glede	varnosti,	ki	pa	jih	izgubiš	v	trenutku,	ko	

stopiš	iz	letala.	Vsi	so	ti	pripravljeni	pomagati	in	res	nimaš	nikoli	občutka,	da	si	v	nevarnosti	ali	da	ti	želi	

kdo	kaj	narediti.	Domačini	želijo	o	svoji	državi	ustvariti	dobro	mnenje.	V	državi	vlada	šeriatsko	pravo	in	

zločinom	sledijo	visoke	kazni,	zaradi	česar	se	ljudje	izogibajo	vsem	prekrškom.	Kar	se	tiče	prometa	pa	

je	druga	zgodba	–	na	cestah	je	kaotično,	semaforje	redko	kdo	upošteva,	prehodov	za	pešce	pa	ni,	zato	

je	potrebna	velika	previdnost	pri	prečkanju	cest.	Uporaba	javnih	prevoznih	sredstev	je	varna,	vendar	je	

potrebno	biti	pazljiv	pri	cenah	 in	se	pogajati,	 saj	 ti	kot	 tujcu	računajo	dražje.	Po	Khartoumu	smo	se	

Evropejci	 podnevi	 in	 ponoči	 sprehajali	 brez	 zadržkov.	 Tudi	 sama	 sem	 šla	 kdaj	 par	 ulic	 sama	 po	

Khartoumu	in	nisem	čutila	nobene	nevarnosti.		

	

Denar	

V	Sudanu	uporabljajo	 sudanski	 funt,	 katerega	vrednost	 se	dnevno	 spreminja.	Uradni	menjalni	 tečaj	

sudanskega	funta	je	bil	v	času	moje	izmenjave	21	sudanskih	funtov	za	1	EUR.	Nam	so	evre	po	boljšem	

menjalnem	tečaju	zamenjali	sudanski	sudanski	študentje	na	črnem	trgu	–		ko	smo	potrebovali	denar	

smo	poklicali	sudanskega	študenta,	ki	je	bil	zadolžen	za	denar.	Ta	je	prišel,	pobral	evre/dolarje	in	nam	

jih	v	roku	enega	do	dveh	dni	zamenjal	za	sudanske	funte.	Naše	kartice	v	Sudanu	ne	delujejo,	zato	je	

potrebno	vso	gotovino	vzeti	s	seboj.	

	

Prevoz	

Do	Khartouma	sem	potovala	z	letalsko	družbo	Turkish	Airlines,	ki	je	imela	let	iz	Ljubljane	preko	

Istanbula	do	Khartouma.	Letalsko	karto	sem	kupila	maja	preko	uradne	spletne	strani	letalskega	

ponudnika	in	za	njo	odštela	odštela	577,29	EUR.	Karto	se	morda	splača	kupiti	prej,	saj	so	se	od	

januarja,	ko	sem	začela	gledati	za	karto,	do	maja	podražile	za	dobrih	100	EUR.		
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Komunikacija	pred	izmenjavo	

Kot	 zelo	 koristna	 aplikacija	 se	 je	 izkazal	Whatsapp,	 saj	 je	 vsa	 komunikacija	 pred	 in	med	 izmenjavo	

potekala	preko	nje.	Nekaj	tednov	pred	začetkom	izmenjave	so	nam	na	aplikaciji	naredili	skupino	v	kateri	

smo	bili	vsi	študentje,	ki	smo	prišli	na	izmenjavo	v	mesecu	avgustu	in	sudanski	študentje	organizacijske	

ekipe.	Komunikacija	s	kontaktno	osebo	je	prav	tako	potekala	preko	Whatsappa.	Moja	kontaktna	oseba	

mi	je	pisala	kakšen	teden	pred	samo	izmenjavo.	Na	vsa	vprašanja	in	dileme	so	odgovarjali	hitro	(v	roku	

1	dneva)	in	efektivno.	Komunikacija	je	potekala	v	angleščini,	ki	pa	jo	študentje	medicine	govorijo	zelo	

dobro,	saj	njihov	študij	poteka	v	angleškem	jeziku.	Tudi	vsi	zdravniki	so	posledično	znali	in	se	pogovarjali	

z	nami	v	angleškem	jeziku.		

	

Sprejem	s	strani	tujih	študentov	

Kontakna	oseba	me	je	prišla	iskati	na	letališče,	kjer	mi	je	pomagala	urediti	SIM	kartico	in	kupiti	mobilne	

podatke.	Nato	me	je	odpeljala	do	mesta	nastanitve.	Svojo	kontaktno	osebo	sem	videla	tekom	meseca	

približno	štirikrat	ali	petkrat,	vednar	pa	je	bila	organizacijska	ekipa	vedno	prisotna.		

	

Nastanitev		

Vsi	študentje	na	 izmenjavi	smo	živeli	smo	v	hiši,	ki	nam	jo	 je	najela	gostujoča	ustanova.	Hiša	 je	bila	

izredno	velika,	vendar	v	nekoliko	slabšem	stanju.	Imela	je	kuhinjo,	dve	dnevni	sobi,	jedilnico,	4	kopalnice	

in	6	sob,	ki	so	bile	ločene	na	sobe	za	fante	in	sobe	za	punce.	Sobo	sem	si	delila	z	dvema	Italijankama.	V	

sobi	je	imela	vsaka	svojo	posteljo,	omaro,	imele	pa	smo	tudi	klimo.	Čistočo	v	hiši	je	bilo	težko	vzdrževati	

zaradi	peska,	ki	je	v	Khartoumu	povsod.	V	hiši	smo	na	začetku	imeli	sicer	ščurke,	ki	pa	smo	se	jih	hitro	

znebili	(vsaj	tako	smo	mislili).	Elektriko	smo	si	morali	kupovati	in	če	smo	imeli	elektriko	smo	imeli	tudi	

vodo.	V	času	dežja	so	pogosti	izpadi	elektrike	in	posledično	tudi	vode	v	našem	primeru.	Vendar	se	tega	

hitro	navadiš.	Od	hiše	do	bolnišnice	smo	potrebovali	s	kombijem	dobre	pol	ure.	Posebej	mi	je	bilo	všeč,	

da	 smo	 bili	 vsi	 evropski	 študentje	 nastanjeni	 skupaj	 in	 se	 imeli	 tako	 možnost	 bolje	 spoznati	 in	

spoprijateljiti.	Pralnega	stroja	v	hiši	nismo	imeli.	Nekateri	študentje	na	izmenjavi	so	si	prali	oblačila	v	

bližnjih	pralnicah,	ki	pa	so	dokaj	drage.	Zato	smo	se	posluževali	pranja	oblačil	na	roke.		

	

Prehrana	

V	bolnici	sem	dobila	en	obrok	dnevno	(tradicionalna	jed),	vendar	sem	po	prvem	tednu	imela	prebavne	

težave	in	od	takrat	v	bolnici	več	nisem	jedla.	Niso	pa	imeli	zagotovljenega	obroka	vsi	študentje,	tisti	so	

dobili	žepnino	za	hrano	-	okrog	30	EUR.	Žepnino	pa	so	zaradi	slabše	organizacije	dobili	šele	dan	ali	dva	

pred	 odhodom	 domov.	 Glede	 hrane	 je	 potrebno	 biti	 v	 Khartoumu	 previden.	 Svetujem	 izogibanje	
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neolupljenem	sadju,	pitju	vode	 iz	pipe	(čeprav	 jo	domačini	pijejo),	pitju	naravnih	sokov	z	 ledom,	 itd.	

Sama	sem	se	tudi	zelo	hitro	naučila,	da	sendviči	za	30	centov	ob	cesti	niso	najboljša	izbira.	Za	hrano	

sem	po	krajšem	incidentu	s	prebavnimi	motnjami	odštela	od	3-4	EUR	dnevno,	seveda	pa	se	da	 jesti	

ceneje,	če	imate	odpornejše	želodce.	Najpogosteje	smo	jedli	v	restavracijah	blizu	našega	doma.	Hrana	

ni	zelo	raznolika	–	najpogosteje	obrok	vključuje	fižol,	riž	in	meso.	Zelo	težko	je	dobiti	solato	oz.	Kakršno	

koli	zelenjavo.	Nekajkrat	so	nas	na	večerjo	peljali	tudi	sudanski	študentje	v	boljše	restavracije	v	centru	

Khartouma.	 Tukaj	 je	 potrebno	 izpostaviti	 vrsto	 ribe,	 ki	 je	 značilna	 za	Khartoum	 in	 jo	 lovijo	 v	Nilu	 –	

najboljša	riba,	ki	sem	jo	kadarkoli	poskusila.	Pomembna	informacija	 je	še,	da	v	Sudanu	domačini	ne	

uporabljajo	pribora,	zato	ne	smete	biti	presenečeni,	če	boste	morali	sredi	puščave	morali	jesti	»foul«	

(tradicionalna	fižolova	jed)	z	neumitimi	in	prepotenimi	rokami.	V	restavracijah	se	pribor	dobi.	Po	15.	8.	

2018,	ko	smo	dobili	plin	za	štedilnik,	so	si	nekateri	študentje	kosila	in	večerje	tudi	kuhali	doma.	

	

Delo	v	bolnišnici	oz.	inštitutu	

Študijski	obisk	sem	opravljala	v	bolnišnici	Soba	(Soba	teaching	hospital)	v	okviru	Medicinske	fakultete	

Khartoumske	univerze	(University	of	Khartoum).	Vsako	jutro	ob	8:00	nas	je	pred	hišo	pobral	voznik	s	

kombijem,	nas	odpeljal	v	bolnišnico,	nato	pa	nas	je	popoldne	ob	14:00	prišel	iskati	ter	nas	odpeljal	nazaj	

do	naše	hiše.	V	bolnišnico	smo	hodili	ob	nedelje	do	četrtka,	petek	in	sobota	pa	sta	bila	zaradi	islamske	

vere	prosta.	V	bolnici	se	je	delo	pričelo	ob	8:30	in	končalo	ob	14:00,	tako	da	sem	dnevno	v	bolnišnici	

preživela	5	ur	in	pol.	Ker	smo	vsi	želeli	od	izmenjave	dobiti	čim	več	praktičnega	dela,	smo	se	zadnja	dva	

tedna	tudi	nekajkrat	odpravili	v	nočne	izmene,	na	urgenco	v	drugo	bolnišnico	(bolnišnica	Omdurman),	

saj	bolnišnica	Soba	ni	imela	urgence.	V	bolnišnici	Soba	sem	bila		razporejena	na	ginekološki	oddelek.	

Dnevno	sem	bila	prisotna	na	večih	carskih	 rezih,	merila	krvni	pritisk,	 se	naučila	pregleda	nosečnice,	

določitve	položaja	ploda,	itd.	Ker	je	bil	pri	carskem	rezu	vedno	prisoten	tudi	pediater,	sem	videla	tudi	

pregled	novorojenčka.	V	operacijski	dvorani	sem	se	povezala	tudi	z	anesteziološko	ekipo	in	tako	izvedela	

marsikaj	o	anesteziji	pri	carskem	rezu	in	na	anesteziji	na	splošno.	Na	urgenci	v	Omdurmanu	pa	smo	pod	

nadzorom	odgovornega	zdravnika	izvajali	precej	več	praktičnega	dela.	Naučili	so	nas	kako	se	pregleda	

kritično	bolnega	pacienta,	kako	se	odvzame	vensko	kri,	se	oskrbi	opečenca,	nastavi	venska	kanila	 in	

infuzija,	kako	se	nastavi	urinski	kateter,	kako	se	naredi	hiter	ultrazvočni	pregled	kritično	bolnega	 in	

kako	se	šiva	različne	rane.		

Izmenjava	mi	je	dala	veliko	novega	znanja	in	utrditev	starega.	Pomagala	mi	je	predvsem	pri	pridobitvi	

večje	samozavesti	ob	stiku	s	pacientom.	Študijski	obisk	je	bil	zelo	produktiven	in	koristen.	Imela	sem	

možnosti	videti	veliko	novih	stvari,	ki	jih	pri	nas	do	sedaj	še	nisem.		
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Mentorstvo	

Uradnega	mentorja	nisem	imela	dodeljenega,	zato	 je	bilo	na	meni,	da	sem	se	poizkušala	povezati	z	

zdravniki	na	oddelku.	Hitro	spoznaš,	da	so	vsi	zelo	prijazni	in	te	sprejmejo	z	odprtimi	rokami.	Tako	sem	

skoraj	vsak	dan	imela	drugega	»mentorja«	oz.	zdravnika	s	katerim	sem	delala.		

	

Socialni	program	

Socialni	program	je	bil	dobro	zasnovan	in	organiziran.	Nekajkrat	nam	je	vreme	spremenilo	načrte,	sicer	

pa	smo	se	ga	kar	držali.	Uradno	je	bil	socialni	program	organiziran	trikrat	tedensko,	vendar	pa	smo	

skoraj	vse	popoldneve	in	večere	preživeli	v	družbi	sudanskih	študentov.	Obiskali	smo	nubijske	piramide,	

videli	ples	sufijev,	obiskali	nacionalni	muzej,	videli	nubijske	boje,	odšli	na	izlet	v	Jebel	Berkel,	bili	prisotni	

na	medicinski	odpravi,	bili	na	dveh	sudanskih	porokah,	itd.	Pogosto	smo	se	odpravili	na	pijačo	ali	hrano	

ob	Nilu	in	uživali	ob	vodni	pipi.	Tukaj	je	potrebno	opozoriti,	da	čas	pri	Sudancih	ne	obstaja.	Zelo	redko	

se	držijo	dogovorjenih	ur,	na	odhode	na	izlete	pa	smo	včasih	čakali	tudi	po	2	uri.	Tudi	plani	se	zelo	hitro	

spreminjajo	–	če	si	zjutraj	mislil,	da	boš	šel	na	Omdurmanski	market	je	čisto	možno,	da	boš	popoldne	

pristal	 na	 Nubijskih	 bojih.	 S	 tem	 sem	 imela	 v	 času	 izmenjave	 največ	 težav,	 saj	 sem	 sama	 zelo	

organizirana	osebe	in	ne	maram	zamujanja.	Vendar	pa	ti	tam	ne	preostane	drugega,	kot	da	se	na	to	

privadiš	 in	 upam,	 da	 nisem	 te	 navade	 prinesla	 nazaj	 v	 Evropo.	 Vendar	 pa	 je	 vse	 to	 del	 izkušnje	 in	

avanture,	ki	je	naredila	Sudan	še	toliko	bolj	izjemen.	

	

Splošna	ocena	izmenjave	

Izmenjavo	 ocenjujem	 kot	 izjemno	 in	 najboljše	 doživetje	 svojega	 življenja.	 Dala	mi	 je	 izredno	 veliko,	

predvsem	v	pogledu	na	življenje	in	vrednote.	Izmenjavo	priporočam	vsakomur,	ki	je	pripravljen	stopiti	

izven	svojega	udobja	in	izkusiti	ter	sprejeti	popolnoma	drug	svet.			

	

Potrebnik	

Nujno	je	potrebno	vzeti	zraven	preventivo	za	komarje	pike	in	kurativo	v	obliki	hladilnih	gelov.	Kreme	z	

dovolj	visokim	SPF	in	pokrivalo.	Zdravila	za	prebavne	težave	so	vsekakor	nuja	in	rehidracijska	tekočina.	

Močno	priporočam	tudi	lastna	razkužila,	saj	jih	v	bolnišnicah	ni,	pa	tudi	rokavice	in	maske	za	obraz	niso	

odveč.	Sama	sem	obžalovala,	da	nisem	s	seboj	vzels	naglavne	lučke,	ki	bi	mi	prišla	močno	prav	med	

izpadi	elektrike.		
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Približna	razdelitev	stroškov	

Letalska	karta:	577,29	EUR	(LJ	–	Istanbul	–	Khartoum;	Turkish	airlines)		

Cepiva	in	doksiciklin:	141,50	EUR		

Viza:	70	EUR	+	stroški	pošiljanja	

Potovalna	ambulanta:	60	EUR	

Hrana,	pijača,	spominki,	itd.:	350	EUR.	

Skupni	stroški:	okoli	1200	EUR		

	

*	V	Khartoumu	ni	možno	uporabljati	naših	bančnih	kartic	(ne	na	bankomatu	ne	v	trgovinah),	zato	je	
potrebno	imeti	ves	denar	s	seboj.		

	 	
Veselje	pred	večerjo,	ki	mu	je	sledila	najboljša	riba.	

	

	 	
Zajtrk	ob	14:30	in	pokušanje	kameljega	mesa.	 Praznični	zajtrk	
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Piramide	ob	Jebel	Berklu.	 Domačini	vabijo	in	te	prepričujejo,	da	bi	za	

jahanje	vzel	prav	njihovo	kamelo.	
	

	 	
Skupinske	slike	na	izletu	do	Nubijskih	piramid.	

	

	 	
Poplavljene	ceste	po	dežju.	 Nubijski	boji	

	

	


