
 
 

    

SUDAN, KHARTOUM – avgust 2016 

POROČILO O ENOMESEČNI IFMSA KLINIČNI IZMENJAVI 

 

Ime, priimek, letnik: 

Rok Petrovčič, 6. letnik, rok.5rovcic@gmail.com 

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 31. 8. 2016 

 

Kraj izmenjave 

Khartoum je glavno mesto (Severnega) Sudana. Leži na sotočju Belega in Modrega Nila in je eno 

izmed bolj zelenih mest v Sudanu. Temperature se redko spustijo po 30°C, večinoma pa so v avgustu 

vztrajale okoli 40°C, kar skupaj z vlago prinese pravo afriško izkušnjo. Prevladujoča religija je islam. 

Mesto je doživelo svojo rekonstrukcijo v času britanske kolonije, tako da je orientacija zaradi vzdolžnih 

in prečnih ulic zelo preprosta. Glavna ulica za druženje je promenada ob Nilu, ki se nadaljuje v cesto, 

ki vodi mimo predsedniške palače, modernih hotelov in številnih ministrstev. Glavna prevozna 

sredstva so rikše in manjši kombiji, ki so del vsakdana, saj so razdalje v mestu prevelike za hojo, svoje 

pa doda tudi vročina. Mesto je varno in zelo multikulturno, saj v njem študirajo številni študentje iz 

različnih afriških držav, poslujejo številni Kitajci, le redko pa lahko srečaš kakšnega Evropejca.  

 

Viza 

Za vstop v Sudan je potrebna viza, ki jo v zameno za 70 € pridobite na Veleposlaništvu Sudana na 

Dunaju. Vizo vam na podlagi povabilnega pisma, izpolnjenega obrazca in ob predložitvi dveh 

fotografij izdajo največ dva meseca pred datumom, na katerega boste zapustili Sudan. Tako da če 

greste na izmenjavo avgusta, vize ne morete pridobiti pred julijem. Sam sem denar s potnim listom 

poslal vnaprej in šel samo prevzet vizo, lahko pa se oglasite tudi direktno na ambasadi in prosite, če 

vam vizo izdajo še isti dan. Načeloma so zelo prijazni in redno odpisujejo na elektronsko pošto. 

Naslov ambasade je Reisnerstrasse 29, elektronski naslov: consulate@sudanivienna.at 

 

Zdravje 

Pred potovanjem sem se glede na razmislek in priporočila cepil proti rumeni mrzlici, tifusu in 

hepatitisu A. Kot antimalarik sem jemal doksiciklin. Khartoum sicer ni endemično področje malarije, 

vendar je v primeru potovanj po Sudanu primerno imeti nekaj zaščite. Vsa druga zdravila so v 



 
 

    

lekarnah večinoma dostopna brez recepta, tako da poleg osnovne potovalne lekarne ni potrebno 

jemati večjih zalog zdravil. Upoštevati je treba le, da je verjetnost, da dobite drisko, zelo velika, tako 

da so vsa zdravila za blaženje te nadloge nadvse priporočljiva. 

 

Varnost 

Khartoum je, tako kot cel Sudan, zelo varno mesto kar se tiče kriminala. Zaradi šeriatskega prava in 

visokih kazni za prekrške se ljudje izogibajo kakršnikoli kaznivih dejanj, še posebej pa nočejo ustvariti 

slabega mnenja o državi tujcem. Edina nevarnost je kaotičen promet, zato je potrebna velika 

previdnost pri prečkanju cest in hoji ob cesti. Alkohol je prepovedan, prav tako druge nedovoljene 

substance, zato se uživanju le teh izogibajte, razen če ste prepričani, da vas pri tem ne more nihče 

zalotiti (v primeru, da vam alkohol ponudijo gostitelji v stanovanju, je to varno, če pa vam ga ponudi 

neznanec na ulici, pa ne). 

 

Denar 

Uradna valuta je sudanski funt, katerega menjalno razmerje se dnevno spreminja. V času moje 

izmenjave je bil en evro vreden približno 15,50 sudanskih funtov. V Sudanu ni bankomatov, tako da je 

potrebno imeti ves denar s seboj v obliki evrov ali dolarjev. Menjava poteka na črnem trgu, saj je 

menjalno razmerje veliko bolj ugodno, kot v uradnih bankah. Pri tem vam bodo z veseljem pomagali 

vaši gostitelji. V primeru, da vam denarja zmanjka ali ga izgubite, je možno, da vam starši/prijatelji 

denar pošljejo preko Western Union storitve.  

 

Prevoz 

Za potovanje v Sudan se je kot najenostavnejši in najugodnejši prevoznik izkazal Turkish Airlines, ki iz 

Ljubljane preko Istanbula leti v Khartoum. Za karto sem sredi maja odštel 600 €, dobite jo lahko tudi 

za kakšnih 100 € manj, ali pa tudi več. Druge možnosti  z okoliških letališč so Ethiopian Airlines, Qatar 

airways, Etihad airways … Seznam se stalno spreminja, tako da se splača pred odhodom malo 

pobrskati za ugodnimi leti. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Pred izmenjavo so nas gostitelji kontaktirali preko skupine v aplikaciji WhatsApp, kjer so tudi 

odgovorili na vsa naša vprašanja. Druge posebne komunikacije pred izmenjavo ni bilo, vendar je to 

zadostovalo, da smo imeli vsaj približne informacije, pomembne za izmenjavo. 

 



 
 

    

Sprejem s strani tujih študentov 

Čeprav nisem imel uradne kontaktne osebe, so za nas skrbeli številni študentje medicinske fakultete, 

ki so poskrbeli za večino naših potreb. Moram pa opozoriti, da so zelo neorganizirani med seboj, tako 

da smo včasih čakali na informacije o aktivnostih ali praksi v bolnišnici kar cel dan, ali pa smo izvedeli 

o dnevnem načrtu le nekaj ur pred aktivnostjo. Vendar je to del atmosfere Sudana, kjer se vse dogaja 

spontano ali pa z nekaj urno zamudo. 

 

Nastanitev  

Vsi študentje na izmenjavi smo bili nastanjeni v skupnem stanovanju v hiši blizu Nila. Fantje in punce 

smo stanovali ločeno, vsak v svojem nadstropju, vendar nekih strogih pravil ni bilo, tako da čas za 

druženje in čas prihoda/odhoda od doma ni bil omejen. Stanovanje je bilo čisto z osnovnimi 

življenjskimi potrebščinami, možno je bilo tudi kuhati. Včasih je zmanjkalo elektrike in/ali vode, 

vendar je to v Sudanu pogosto. V stanovanju ni bilo wi-fi povezave, vendar smo si kupili lokalne SIM 

kartice, ki so poceni in omogočajo 8 GB prenosa podatkov.  

 

Prehrana 

Za dnevni obrok smo večinoma dobili žepnino, katere višina je bila odvisna od tega, koliko denarja je 

tisti dan v denarnici imela oseba, ki je bila zadolžena za prehrano. Načeloma pa je zadostovalo za 

osnovni dnevni obrok. Cene obroka se gibljejo od pol evra za razne tople sendviče v bolnišnični menzi, 

do 10 evrov v moderni evropski restavraciji. V trgovini je hrana, ki je uvožena, zelo draga, medtem ko 

so lokalno proizvedeni izdelki ali izdelki iz sosednjih držav zelo poceni. Upoštevati je tudi treba, da 

voda iz pipe ni pitna, tako da boste nekaj denarja in časa porabili tudi za vsakodnevni nakup vode v 

plastenki. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Delo v bolnišnici je bil slabše organiziran del izmenjave. Izbral sem si oddelek za tropsko medicino, ki 

so ga, po besedah mojih gostiteljev, zaprli ravno teden dni pred našim prihodom. Tako sem bil 

premeščen v policijsko bolnišnico, kjer smo večino dni neuspelo iskali primere tropskih bolezni. Dobra 

stran tega je, da smo tako spoznali številne oddelke in lahko opazovali zdravstveni sistem v Sudanu. 

Kasneje so nam ponudili možnost obiska raziskovalnega centra za micetomo,  obiskali smo tudi druge 

bolnišnice in tako uspeli videti nekaj primerov malarije, tetanusa, tuberkuloze in raznih drugih 

tropskih bolezni. Nismo pa imeli matičnega oddelka v klasičnem smislu izmenjave. Kolegi, ki so 

izmenjavo opravljali na oddelku za otroško kirurgijo, so imeli nekaj več sreče, medtem ko so se drugi 



 
 

    

na svojih oddelkih srečevali s podobnimi izzivi. Če se kdo znajde v podobni situaciji, predlagam, da čim 

prej najde primernega mentorja in se ga drži na njegovem oddelku, saj so zdravniki v večini primerov 

zelo dostopni, le vztrajen je potrebno biti. Vsekakor pa je zmedena organiziranost tudi dobra 

priložnost za druženje s številnimi študenti, ki jih boste srečali v bolnišnicah, saj je večina bolnišnic 

javnega sektorja tudi učnih. Tako se lahko pridružite njihovim predavanjem in obenem spoznate tudi 

študij medicine v Sudanu. 

 

Mentorstvo 

Zaradi slabše organiziranosti dela v bolnišnici nisem imel stalnega mentorja, sem pa zato spoznal 

številne zanimive zdravnike, ki se ukvarjajo s tropskimi boleznimi na kliničnem ali raziskovalnem 

nivoju. Vsi zdravniki govorijo angleško ter so prava zakladnica zanimivih primerov in zgodb, saj imajo 

številni izkušnje z delom po različnih delih Afrike kot člani organizacije Zdravniki brez meja. 

 

Socialni program 

Socialni program je bil odlično organiziran in vsak dan smo imeli številne aktivnosti. Tako smo si 

ogledali tradicionalni ples dervišev, nubijske rokoborbe, povabljeni smo bili na sudansko poroko … 

Imeli smo dva večja izleta, prvi vikend smo odšli na bregove Nila nekaj kilometrov izven Khartouma, 

kjer smo jahali kamele in pekli ribe, zadnji vikend izmenjave pa smo odpotovali na ogled piramid, ki so 

starejše in manj turistično obiskane od egipčanskih. Na lastno pobudo smo si tudi organizirali 

štiridnevni izlet v 850 kilometrov oddaljen Port Sudan, kjer smo se potapljali v Rdečem morju in 

obiskali sudanske gore. V dneh, ko smo imeli manj časa, pa smo ob popoldnevih posedali ob Nilu in 

uživali ob vodni pipi in odličnih ribah iz Nila, ali pa večer preživeli na večerji v eni izmed številnih 

restavracij. 

 

Splošna ocena izmenjave 

Izmenjavo bi ocenil kot pravo avanturo, ki pa verjetno ni primerna za vsakogar. Posebej bi rad 

poudaril slabo organiziranost strokovnega dela izmenjave, ki pa je bila ob odličnem socialnem 

programu in gostoljubju domačinov hitro nadomeščena. Izmenjava je tako primerna za odprte ljudi, ki 

so prilagodljivi, potrpežljivi in pripravljeni na številne spremembe. Vsekakor pa Afrika zleze pod kožo, 

tako kot številni insekti, ki prevladujejo na tem kontinentu, tako da boste brez dvoma ob vrnitvi že 

gledali nove destinacije na črni celini, kamor bi lahko odpotovali. Aja in ne pozabite, ne glede na to kaj 

vam bodo rekli prijatelji ali sorodniki, je Sudan varen. 

 



 
 

    

Potrebnik 

Poleg osnovnih potovalnih potrebščin priporočam: močne treking čevlje, sprej proti komarjem, kremo 

za sončenje, kopalke, zadostno število poletnih dolgih hlač ali dolgih kril, pokrivalo za glavo ali ruto …   

 

Približna razdelitev stroškov 

Letalska kart: 600 € 

Viza: 70 € 

Cepljenja: 70 € 

Registracija v Sudanu: 20 € 

Denar, porabljen v Sudanu tekom meseca: 350 € 

 

 

Slika 1: Khartoum in Nil 



 
 

    

 

Slika 2: Izlet v puščavo 

 

Slika 3: Čakalnica v bolnišnici 



 
 

    

 

 

Slika 4: Učna bolnišnica Univerze v Khartoumu 


