
 
 
 
 

 

Tajska, Bangkok – avgust 2016 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

 

Ime in priimek: 

Natalija Podgoršek (natalija.podgorsek91@gmail.com)  

 

Čas izmenjave:  

Od 1. 8. do 31. 8. 2016 

 

Kraj izmenjave 

Izmenjavo sem opravljala v Thammasat University (TU) Hospital, ki se nahaja v kampusu, 40 km 

severno od Bangkoka. Ta podatek je mogoče smiselno poudariti, saj se nas je večina zavedala, da ne 

bomo v centru Bangkoka šele tik pred izmenjavo. Če »googlaš« TU, je ta namreč v starem centru 

Bangkoka, medtem ko je bolnišnica malo dlje. Smo se pa vsi hitro navadili tega simpatičnega kampusa 

in nam po nekaj obiskih kaotičnega Bangkoka niti ni bilo tako žal, da nismo tam. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Komunikacija ni bila kaj preveč intenzivna in malo zmedena. Bila sem v stiku z njihovim LEO-om. Še en 

teden pred odhodom nisem vedela, ali me bo prišel kdo počakat na letališče in ali moram iti za par dni 

v hostel (prispela sem nekaj dni pred avgustom). K sreči sem še pravočasno dobila te informacije in 

odšla bolj pomirjena tja. Glavno komunikacijsko sredstvo je bil Facebook. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Na letališče sta me prišli počakati 2 punci, od katerih je ena bila moja kontaktna oseba Ean. Z 

univerzitetnim kombijem sta me odpeljali do kampusa. Ean mi je pomagala pri namestitvi v študentski 

dom in mi malo razkazala okolico (bolnišnico, menzo, trgovino). Bila je res prijazna, a žal še dosti stvari 

ni vedela (delo v bolnišnici ipd.). Kmalu smo spoznali Nord, ki nam je bila vsem res v veliko pomoč in 

postala kar nekakšna skupinska kontaktna oseba.  

Ko so čez vikend prišli še ostali udeleženci, smo imeli sprejem s strani Mr. Boonsong-a, ki je bil neke 

vrste koordinator. V ponedeljek nas je seznanil z našimi mentorji. Na koncu izmenjave smo mu morali 

podati mnenje o celotni izmenjavi. 

 

 



 
 
 
 

 

Nastanitev in prehrana 

Stanovala sem v študentskem domu, ki je bil čisto blizu bolnišnice, 5 min hoje vstran. Izbrala sem si sobo 

s klimo, kar se je izkazalo za dobro odločitev. Soba je bila dvoposteljna s kopalnico, čisto na novo 

prebeljena in opremljena, imela je celo bojler. Soba samo z ventilatorjem je bila namreč v zelo slabem 

stanju, s čudnimi žužki po steni. Sem pa morala za to sobo v začetku plačati depozit 2000 BHT, od 

katerih so mi na koncu odšteli račun za elektriko (samo 7,5€), preostanek pa vrnili.  

Kampus je bil velik, z ogromno zelenja in pokritih poti, čeprav smo dostikrat koristili kar brezplačni 

avtobus za večje razdalje. Jedli smo večinoma v bolnišnični ali študentski menzi. Včasih smo celo dobili 

zastonj obrok v bolnišnici. Za večerjo pa smo se odpravili na tržnico, ki je bila dvakrat na teden v 

kampusu ali »food street«, ki je bil takoj zunaj kampusa. V bližini študenta smo imeli tudi 7/11 (mini 

trgovina, kjer najdeš vse in jo najdeš res vsepovsod na Tajskem) in nekaj »coffe shop-ov«. Obrok je stal 

1-1,5 €. Tajska hrana je mimogrede odlična! :) 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Prakso sem opravljala na oddelku za pediatrijo. Prvotno sem bila sprejeta na oddelek za alternativno 

medicino, pediatrije pa sploh ni bilo med mojimi željami (temveč pediatrična kirurgija). Tam sem 

preživela dobre 3 tedne. Imela sem neke vrste kroženje. Prvi teden sem bila na oddelku za otroke mlajše 

od 5 let, nato na oddelku za otroke starejše od 5 let, sledila je intenzivna enota za novorojenčke in 

ambulantna za zunanje bolnike. Začenjala sem različno, ob 7.00 ali pa ob 9.00 (odvisno od oddelka), in 

bila tam nekje 6-7 ur. Vsak teden sem imela drugega mentorja. Na samem oddelku nisem mogla kaj 

dosti delati, saj je bil jezik prevelik problem, poleg tega pa je ogromno neke papirologije (v tajščini 

seveda :D). Dobila sem občutek, da se pediatri tam res veliko pogovarjajo med seboj in skupaj 

predebatirajo vsak primer (pa ne samo enkrat). Zdravniki so bili načeloma prijazni in mi prevajali, 

kolikor so pač lahko. Kot najboljše pa se je izkazalo, če sem se oprijela kakega pripravnika ali študenta, 

ki je imel še največ časa za »ukvarjanje« z mano.  

Zanimivo mi je bilo, da so imeli pediatri 1-2 predavanji na dan in dosti konferenc, katerih sem se 

udeležila tudi sama. Seveda je bilo vse v tajščini, a z angleškimi slajdi.  

Delo je pri njih res na prvem mestu, pred družino, lastnim zdravjem. Delajo od jutra do večera in včasih 

še malice ne pojedo v miru. Tudi študenti so na fakulteti in v bolnišnici CEL dan VSE dni v tednu, počitnic 

praktično ne poznajo. Res je občudovanja vredno, kako zdržijo ta nori tempo. 

Obiskala sem tudi na urgenco, bila na otroški kirurgiji in dvodnevnem PALS (»Pediatric Advanced Life 

Support«) tečaju. 

 



 
 
 
 

 

 

Mentorstvo 

Z glavno mentorico niti nisva bili dosti v stiku, saj me je dodelila dalje različnim specializantom. Na 

začetku sva se dobili in pogovorili, kaj si želim od izmenjave. Tako mi je pripravila razpored kroženja. 

Nato sva se še nekajkrat srečali na oddelku za neonatalogijo. Prav žal mi je bilo, da ni imela več časa 

zame, saj se je izkazala kot odlična pedagoginja. 

 

Socialni program 

S strani tajskih študentov smo imeli organizirane 3 stvari, ki so bile brezplačne – večerjo dobrodošlice 

na »food street-u«, večerjo na ladji v Bangkoku (samopostrežni bife z res top hrano) in celodnevni izlet 

v zgodovinsko mesto Ayutthayo. Tudi Mr. Boonsong nas je peljal eno popoldne v Bangkok na ogled 

glavnih znamenitosti (Grand Palace, Wat Pho, vožnja po kanalih), vendar smo si vse vstopnine krili sami.  

Sami smo si seveda zorganizirali preostali prosti čas. Ker nas je bilo samo 5, je bilo to dokaj enostavno. 

Ponavadi smo se družili ob večerih, šli skupaj na market. Imeli smo dva vikend izleta v nacionalni park 

Khao Yai in obmorsko Pattayo ter Koh Lan. Skupaj smo šli na največjo tržnico v Bangkoku, tajske 

masaže, »muay thai« (tajski boks), shopping, kino, … Dolgčas nam vsekakor ni bilo. :) 

Moram pa omeniti, da je v kampusu in okolici prepoved prodaje alkohola, tako da nekih zabav tukaj ni 

za pričakovati. Tudi tamkajšnji študentje so res resni in pridni. Če ima kdo željo po nočnem življenju, 

potem TU ni pravi naslov zanj. 

 

Prevoz 

Letela sem s Qatarjem iz Zagreba s prestopom v Dohi – vse je bilo ok.  

Iz kampusa vozijo vsak dan (6-21h) kombiji v Bangkok do Victory Monument in BTS Chatuchak (tu je 

znana vikend tržnica, »sky train« in metro postaja). Vožnja traja slabo uro in stane okrog 80 centov v 

eno smer. Poleg tega obstaja še kombi do ogromnega nakupovalnega središča Future park (40 centov, 

30 min). Pri teh kombijih gre za princip, ko se napolni, štartamo. :) 

Iz Bangkoka pa lahko zelo enostavno prideš kamorkoli – z vlakom, avtobusom, kombiji, letalom.  

V samem Bangkoku je možnosti za prevoz ogromno - »skytrain«, metro, »taxi boat«, ogromno taksijev 

(vedno vztrajaj na taksimetru!) in »tuk tuk-ov« (»must do« :)), smešno poceni in nezanesljiv javni 

avtobusi. 

 

 

 



 
 
 
 

 

Splošna ocena izmenjave 

Na Tajskem sem se imela res zelo lepo. Mogoče sem malo več pričakovala od same prakse, a se 

zavedam, da je brez znanja jezika in v čisto drugi kulturi težko intenzivno prisostvovati pri samem delu. 

Je pa bilo kljub vsemu zaradi menjavanja oddelkov, spoznavanja novih ljudi ipd. vse skupaj kar 

zanimivo. 

Če boste prišli v TU, priporočam, da se zmenite za kirurgijo ali urgenco. Na kirurgiji sicer tudi niso veliko 

asistirali, nekaj malega pa le. Na urgenci je lahko kolegica občasno šivala rane, jemala kri, vstavljala 

katetre. So pa vsi, študenti in osebje, res zelo prijazni in pripravljeni pomagati. 

Je pa Tajska res čudovita dežela, zato toplo priporočam, da si vzamete minimalno dva tedna za 

odkrivanje njenih naravnih lepot, odlične hrane in zanimive kulture. 

 

Približna razdelitev stroškov 

Letalska karta 570 €, viza 60€ (če si na Tajskem več kot mesec dni), zavarovanje 50€. 

Dobili smo okrog 75 € žepnine. Za hrano ipd. ter vikend izlete v okolici Bangkoka sem porabila 250-300 

€. 

Hostle po Tajski lahko najdeš pod 5 € v deljeni sobi, dvoposteljne sobe pod 10 €. Cene na otokih so 

malenkost višje.. Letalske lete (povratne) znotraj Tajske lahko dobiš pod 50 €, vlaki in avtobusi so seveda 

cenejši. 

Na tržnicah najdeš po smešno nizkih cenah ogromno različnih stvari – oblek, spominkov … barantanje 

je seveda obvezno. :D 



 
 
 
 

 

Thammasat University Hospital 

 

 

Medicinski študentski domovi v TU Rangsit Campus-u 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Wellcome dinner 

 

 

Khao Yai National Park 

 



 
 
 
 

 

Wat Arun v Bangkoku 

 


