
 
 

    

TAJVAN, TAJPEJ – avgust 2016  

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

Ime, priimek, letnik: 

Matic Mihevc, 4. letnik; matic.mihevc@gmail.com  

 

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 31. 8. 2016 

 

Kraj izmenjave 

Tajpej – le kaj vemo o njem? Verjetno ste že vsi slišali za slovito stolpnico Taipei 101, ki je dve leti s 

509 m držala titulo najvišje na svetu, trenutno je na 9. mestu. Ob prihodu v Tajpej hitro ugotoviš, da 

gre za večmilijonsko multikulturno mesto (gostota prebivalstva je nekje 20-krat višja kot v Sloveniji), 

katero zgodovino razumeš šele ob koncu izmenjave, hkrati pa ti slednje znanje pomaga razumeti 

zakaj toliko razlik na majhnih razdaljah. Gre za mešanico kitajske, japonske, korejske, indonezijske in 

vseh drugih kultur in vsaka od njih daje Tajpeju in Tajvanu svoj odtis. Japonci so prinesli 

izobraževanje, sodobno ureditev mesta, Kitajci pa tisto svojo natrpano, načičkano »kitajskost«. In 

čeprav je Tajvan samo provinca Kitajske, je v resnici povsem avtonomen, po prebivalstvu pa 

prevladujejo Kitajci, ki pa so po značaju povsem drugačni od Kitajcev in ja, res so najbolj prijazni ljudje 

na svetu (tako iz mojih izkušenj kot po statistiki).  

 

Pogled na Taipei 101 in mesto s slonje gore (»Elephant mountain«), pogosto mesto zahajanja 

prebivalcev Tajpeja. 
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Tajvan bi lahko poimenovali srce Azije, tako po svojih značajnih lastnostih kot po odličnem strateškem 

izhodišču za ostale države (Japonska, Koreja, Indonezija, Tajska, Vietnam itd. – vse na dosegu ene ali 

dveh ur z letalom). Če želite izkusiti eno najlepših izmenjav, berite naprej!  

 

Viza 

Viza za Tajvan ni potrebna. Za Slovenijo kot članico Evropske unije velja, da viza do 90. dni ni 

potrebna.  

 

Zdravje 

TESTI: HBV, HIV, mumps, ošpice, rdečke, TBC, RTG p/c 

OBNOVITVENO CEPLJENJE: HBV  

ZDRAVILA: antipiretiki, antihistaminiki, antidiaroiki, zaščita proti komarjem, sončna krema  

(sam sem samo enkrat vzel dva coldrexa zaradi manjše tridnevne viroze, ki smo jo dobili kar vsi po 

vrsti, komarji me niso motili, sončno kremo sem pa tak zmeraj doma pozabil)  

 

Varnost 

Tajvan je varna država. Kraje so redke oz. jih ni. V državi vlada red na vseh področjih (od stanja v 

vrstah v trgovinah, v podzemni železnici do tekočih stopnic – če ne veste, zmeraj stojte na desni, da 

vas lahko hitrejši prehitevajo po levi). Če boste kdaj najeli avto zgoraj napisano pravilo ne velja – 

prehiteva se lahko po desni ali levi. Niti enkrat se nisem počutil ogroženega, če bi se zgubil, pa bi mi 

zagotovo pomagali, da bi našel spet pot nazaj.   

 

Denar 

Na Tajvanu uporabljajo Tajvanski dolar. Pretvornik je nekje 35 dolarjev za 1 evro. Kakovost življenja je 

primerljiva evropejskemu – obleke, pijače stanejo enako kot v Evropi. Hrana je na nočnih/jutranjih 

tržnicah izredno poceni (1-2 €), ravno tako je izredno poceni javni promet (avtobusi 0,4 € tudi za 

prevoz do 20 km oddaljenega kraja, podzemna železnica od 0,3-2,0 € odvisno od oddaljenosti, 

izposoja koles 0,14 €/30 min oz. 0,43 €/1h). V državi se uporablja povsod skoraj izključno gotovina. 

Sam sem imel s seboj Maestro in Mastercard. Ker prve tri tedne nikjer nisem uspel najti Maestro 

bankomata, sem dvigoval z Mastercardom in vsakič plačal 13 € provizije. Zadnji teden sem s kolegom 

3 ure kolesaril po mestu in na koncu našel bankomat z Maestro kartico (nahaja se v bližini MRT 

podzemne postaje Daan park), tam je provizija za dvig 2,20 €. V vsakem primeru priporočam, da če 



 
 

    

vas ni strah prevelike vsote denarja, dvignite v Sloveniji npr. 600 € in potem zamenjajte denar na 

Tajvanu, da se izognete proviziji 50 €, ki sem jo pridelal tekom izmenjave.   

 

Prevoz 

Letalsko karto sem kupil preko agencije STA travel 2 meseca pred izmenjavo. Letel sem na liniji Brnik-

Frankfurt-Tajpej. Cena 780 €.  

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Na Tajvanu sem imel kar 7 kontaktnih oseb, ki pa so me kontaktirale relativno pozno (dober teden 

pred izmenjavo). Pred izmenjavo smo dobili tudi nekaj informativnih mailov, tako da smo vse 

informacije dobili tam.  

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Na izmenjavi sem imel 7 kontaktnih oseb (1 kontaktno osebo za prihod na letališče in skupino treh 

kontaktnih oseb prva dva tedna in drugo skupino druga dva tedna).  

Kontaktne osebe so opravile vse obveznosti kontaktnih oseb in še več. Z nami so bile vseskozi v 

bolnišnici, nam pomagale pri prevajanju, zraven pa seveda tudi razkazovale mesto, različne 

restavracije in nam na sploh pomagale pri organizaciji izletov in se jih ob našem vabilu seveda 

udeležile.  

 

Nastanitev  

Živel sem v študentskem domu fakultete, ki pa je bil pod povprečjem. Ob številnih plusih je bil to edini 

minus izmenjave, ki pa sem ga sprejel še preden sem se odločil za izmenjavo. Spal sem v sobi s štirimi 

»posteljami«, a smo spali na blazinah za plažo, ker vzmetnic nimajo, občasno nas je v kopalnici 

obiskal kakšen ščurek, klima pa je ob našem doplačilu hladila na zglednih 26 oC. Glede na to, da 

prihajaš na izmenjavi v študentski domov pozno zvečer, ko niti ni pomembno kakšna postelja te čaka, 

in da je fakulteta na račun slabšega bivanja organizirala 3-dnevni izlet po Tajvanu, se mi zdi to 

majhna cena za vse ostale izkušnje, ki sem jih doživel.   

 

Prehrana 

Denar namenjen za prehrano je šel v 3-dnevni izlet po Tajvanu, ki ga je organizirala fakulteta. Sicer je 

hrana na Tajvanu poceni. Njihove prehranjevalne navade zgledajo tako, da jedo zajtrk med 5:00-7:00 

zjutraj na jutranjih tržnicah ali pa v breakfast shopih. Kosilo imajo okrog 12:00-14:00 v brunch 



 
 

    

restavracijah, večerjo pa med 18:00-20:00 na nočnih tržnicah ali pa v večjih nakupovalnih centrih, kjer 

imajo cela nadstropja restavracij. Cena zajtrka/večerje na nočnih tržnicah se giblje med 1-3 €, cena v 

nakupovalnih središčih pa med 4-7 €/obrok. Včasih smo si privoščili tudi večerje v japonskih, korejskih, 

vietnamskih restavracijah in tam znaša cena za večerjo okoli 10 €.  

 

Sicer je Tajvan meka za vse gurmane. Na nočnih tržnicah lahko najdeš vse vrste jedi, z obiskom tujih 

restavracij pa raziščeš še okuse drugih kultur. Glede na moj slovenski okus priporočam, da poskusite: 

spring rools-e, dumplingse, beef noodles, scallion pancake, gua bao, moon cake, pineapple cake, 

super mango ice snowflake with panna cotta in spring rolls ice cream. Vso ostalo hrano, ki sem jo tam 

poskusil, sem pogoltnil zgolj iz vljudnosti do domačinov, definitivno pa je potrebno poskusiti vse, saj 

so okusi povsem drugačni od evropejskih in mogoče bodo komu od vas všeč.   

 

Obisk japonske restavracije z eno izmed kontaktnih oseb (prisotnih je bilo še vsaj 5 kontaktnih oseb 

in tuji študenti, kot vedno). 

 



 
 

    

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

VSEBINSKI POTEK: Prva dva tedna izmenjave sem prakso opravljal v Wan Fang Hospital na oddelku za 

kardiologijo, druga dva tedna pa sem prakso opravljal na Taipei Medical University Hospital, kjer sem 

kombiniral oddelek za gastroenterologijo in pediatrijo.   

Na oddelku za kardiologijo sem uspel prisostvovati primarni koronarni intervenciji, elektrofiziološkim 

študijam srca, obremenitvenim testiranjem srca in ablacijam sinoatrialnega vozla. Poleg teh posegov 

sem redno sodeloval v ambulantah zunanjih pacientov, jutranjih sestankih z diskusijami primerov in 

konferencah. Imel sem tudi priložnost prisostvovati predavanjem za pripravnike o interpretaciji 

patoloških EKG-jev, interpretaciji ehokardiografije in vplivu elektrolitov na EKG. Zadnji dan prakse v 

Wan Fang Hospital sem opravil tudi na oddelku za urgentno medicino, kjer sem opravil snemanje EKG 

in UZ pregled.  

Na oddelku za gastroenterologijo sem imel priložnost prisostvovati ezofagogastroduodenoskopiji in 

kolonoskopiji, ERCP (endoskopska retrogradna holangiopankreatikografija) posegu, endoskopskemu 

ultrazvoku požiralnika in antruma želodca, radiofrekvenčni ablaciji jeter ter ravno tako prisostvovati 

jutranjim sestankom z diskusijo primerov. Tudi tu sem popoldne sodeloval v ambulanti za zunanje 

paciente. Vmes sem imel priložnost udeležbe na predavanju slovitega očeta ameriške propedevtike 

Marka H Schwartza o telesnem pregledu in tako izboljšati znanje, ki ga sicer tudi sam kot klinični tutor 

predajam naprej.  

Na oddelku za pediatrijo sem sodeloval na jutranjih sestankih z aktivno diskusijo sprejetih pacientov, 

sodeloval v zunanji ambulanti in z zdravniki opravljal jutranje vizite. Ker sem menil, da bi lahko opravil 

več, sem začel popoldne dodatno obiskovati oddelek za gastroenterologijo, na katerega sem bil 

primarno dodeljen samo 3. teden izmenjave.  

V času od 13.-14.9.2016 sem se udeležil tudi kampa kitajske medicine v Taichungu, kjer so me 

seznanili z osnovnimi teorijami kitajske medicine, zeliščno kitajsko medicino (Ba Xianguo, Shenqu, 

Cassia), akupunkturo, kozarčkanjem (ang. cupping) in tudi s kitajsko kulturo (kaligrafija, tai chi). Za 

udeležbo sem pridobil ustrezen certifikat.  



 
 

    

 

Na kampu kitajske medicine smo se seznanili tudi s cuppingom oz. kozarčkanjem. 

PRIDOBLJENA ZNANJA IN GLAVNE UGOTOVITVE:  

1. OPAZOVANJE: jemanje vzorcev krvi,  dajanje intramuskularnih, subkutanim in intravenoznih 

injekcij, ezofago – gastro – duodenoskopija, kolonskopija, radiofrekvenčna ablacija tumorjev 

jeter, perkutana transluminalna koronarna angioplastika, endoskopska retrogradna 

holangiopankreatikografija   

2. ASISTIRANJE: jemanje anamneze, pregled glave in vratu, pregled prsnega koša, pregled 

trebuha, pregled ekstremitet, postavljanje diagnoze in diferencialne diagnoze, predlaganje 

plana zdravljenja, interpretacija RTG, interpretacija CT, interpretacija MR 

3. IZVEDBA POD NADZORSTVOM: interpretacija laboratorijskih izvidov, interpretacija EKG, 

ultrazvok trebuha, akupunktura, kozarčkanje   

4. IZVEDBA SAMOSTOJNO: merjenje krvnega tlaka  



 
 

    

 

Utrinek iz operacijske dvorane, kjer so opravljali PTCA, ablacije in elektrofiziološke študije. 

KOMENTAR ZDRAVSTVENEGA SISTEMA (GLAVNE UGOTOVITVE): Javnozdravstveni sistem na Tajvanu 

pojmujejo kot najboljši v Aziji in 3. najboljši na svetu. Organizacijo bi težko razdelil na primarno, 

sekundarno in terciarno, saj vsa obravnava poteka v bolnišnicah ali univerzitetnih kliničnih centrih (ki 

jih je v večmiljonskem mestu ogromno). Sam sistem ne pozna zdravstvenih domov, ampak primarno 

selekcijo opravljajo že na urgenci, ki zgledajo bolj kot internistične urgence kot urgence nujne 

medicinske pomoči. S pomočjo dodatne diagnostike,  kjer na urgenci opravljajo tudi RTG, CT in MR 

nato pošiljajo paciente do specialistov (in-patient) ali domov in naročijo k specialistom drug dan (out-

patient). Samo specializacije družinske medicine ne poznajo, poznajo specializacijo splošnega 

zdravnika, ki pa je sam nisem imel priložnost spoznati. Ob menjavanju treh oddelkov sem dobil 

ovčutek, da so specialisti še zraven družinski zdravniki, saj obravnavajo vse bolezni in ne le bolezni 

svoje stroke. Tudi sicer samega bolnika vedno spremlja v ambulanti celotna družina, tako da zdravnik 

hitro uredi tudi probleme ostalih družinskih članov. Sicer je obravnava pacienta že povsem 

digitalizirana (elektronske čakalne vrste, računalniško vodenje zdravniškega kartona), sam sistem pa 

krije nekje 70 % vseh stroškov. Največkrat je potrebno operacije za boljši končni rezultat doplačati 



 
 

    

(npr. boljši stent pri PTCA, lokalna/splošna anestezija pri gastro-/kolonoskopiji), kar nekatere ljudi 

podredi slabši zdravniški oskrbi in večji verjetnosti za možne zaplete. Če potegnem črto, je zdravstveni 

sistem v Sloveniji, glede na pietetni ugled sistema na Tajvanu, v dobrem stanju in pacientu omogoča 

več kot najboljši sistem v Aziji. Tudi raven znanja in strokovnosti je primerljiv oz. pri naših študentih 

glede na primerljive letnike višji, odnos pacientov do zdravnikov pa je še zadnja ločnica med 

sistemoma. Raven spoštovanja do zdravnikov na Tajvanu je izjemna in zato delo zdravnikov olajšano, 

kako se bo to spremenilo v Sloveniji pa pustimo času čas.    

Mentorstvo 

Ker sem v kratkem času zamenjal toliko mentorjev, je opis mentorstva zajet v zgornjem sestavku. 

 

Socialni program 

Lokalna organizacija je organizirala 4 socialne večere: welcome party, sports day, cooking party, 

farewell party in 3-dnevni izlet po Tajvanu, za katerega smo morali doplačati samo 30 €. Naj omenim, 

da so namenili tudi vsakemu izmed nas po 13 € za pripravo tradicionalne jedi na cooking party-ju. 

 

 

Ko Slovenec dobi mikrofon v roke in začne razpredati o praženem krompirju in borovničkah. 

 

Poleg omenjenih socialnih programov sem se sam udeležil tudi 3-dnevnega izleta v Yilan, 2-dnevnega 

kampa kitajske medicine v Taichungu, hkrati pa smo si tudi sami organizirali izlet v Fulong beach in 



 
 

    

Jiufen, izlet v Yangminshan National park, izlet v Yehliu Geopark in številne manjše popoldanske 

izlete, tako da je bila izkušnja popolna. Pri vsem skupaj so nam zmeraj pomagale tudi kontaktne 

osebe in se večine izletov tudi udeležile skupaj z nami.  

 

 

Utrinek iz tridnevnega izleta v Yilan in Hualien. Slika je nastala v največjem nacionalnem parku 

Taroko.  

 

Splošna ocena izmenjave 

POSTAVKA  KRATEK OPIS OCENA  

KONTAKTNE 

OSEBE  

Dostopne, izredno prijazne, podrejene tvojim potrebam in nasploh 

osebe, s katerimi ni težko zgraditi prijateljstva.  

10  

SOCIALNI 

PROGRAM 

Izredno pester, zanimiv, dodatni socialni program pa relativno poceni 

(npr. vikend izleti okrog 70-100 €, enodnevni izleti 20 €).  

10 

NASTANITEV  Spanje na blazinah za plažo (nimajo vzmetnic), neznanje angleškega 

jezika na recepciji, obisk kakšnega ščurka, doplačilo klime. 

5 

PRAKSA S 

STROKOVNEGA 

Imel sem priložnost prisostvovati številnim seminarjem, angleškim 

diskusijam primerov z zdravnikom, mano in še dvema študentoma, 

10 



 
 

    

VIDIKA  poslušati očeta ameriške propedevtike in skupaj s pripravniki poslušati 

predavanja, ki so bila nadgradnja dosedanjega znanja.   

PRAKSA S 

PRAKTIČNEGA 

VIDIKA  

Tajvanci prvič vstopijo v bolnico šele v 5. letniku, tako da sem 

potreboval nekaj časa, da sem obrazložil naš sistem izobraževanja. Sam 

nisem imel priložnosti, da bi prišel kaj dlje od avskultacije in merjenja 

krvnega tlaka, sem pa bil zato deležen ustrezne razlage v angleščini in 

naj omenim še eno veliko prednost – medicinsko dokumentacijo imajo 

v celoti v angleščini, kar zelo olajša razumevanje.   

6-7 

SPLOŠNA 

OCENA 

IZMENJAVE  

V celotnem mesecu sem imel priložnost spoznati izjemne ljudi, njihovo 

kulturo in tudi otok, na katerem živijo. Praksa v bolnišnici je bila 

dobrodošla protiutež socialnemu vsakdanu, bi si pa želel malo več 

prakse, a sem bil izredno zadovoljen s teoretičnim znanjem, ki sem ga 

pridobil. Nastanitev je bila slabša, NMCTT a na račun boljšega 

socialnega programa in tudi drage nastnaitve v drugih domovih, saj 

smo stanovali 5-10 minut od stolpnice Taipei 101.  

9 

 

 

Potrebnik 

Pripravi se na eno najlepših izkušenj, s seboj pa vzemi predvsem kakšno zaščito proti komarjem, 

power bank in vnaprej zamenjaj veliko gotovine, da ne podležeš stroškom provizije. Za vse ostalo 

poskrbijo na Tajvanu   

 

Približna razdelitev stroškov 

Letalska karta 780 €, prehrana 200-250 € (vključno z obiski japonske, hongkonške, tajske, korejske 

restavracije), družabni program (trije vikend izleti, 5 izletov za 1 dan) 300 €, klima v študentskem 

domu 25 €, neomejen internet za 30 dni 30 €, prevoz po mestu in številni popoldanski manjši izleti 100 

€. 

 

Nasvet izbire univerz (pomembno!) 

Po pogovoru s preostalimi študenti na ostalih univerzah svetujem naslednji vrstni red:  

1. Taipei Medical University (avgust – najboljša izbira, najboljši socialni program, največ 

študentov, najboljša lokacija)  



 
 

    

2. National Defense Medical Center (vredu nastanitev, vredu praksa, nekaj socialnega 

programa, okrog 30 min stran od čistega centra) 

3. National Taiwan University (odlična praksa, ni socialnega programa, kontaktne osebe 

osnovno, malo tujih študentov) 

 

Če morate izbrati ostala mesta, potem svetujem Kaohsiung, ker je najlepši del Tajvana, je pa 

podnebje še bolj tropsko kot v Tajpeju. Tudi Taichung je vredu, ampak je že povsem kitajski z obilico 

skuterjev, mestni promet naj bi bil zaradi varovanja okolja zastonj, tujih študentov na izmenjavi pa je 

tam malo.  

 

 

Xie Xie Tw ali hvala (xie = hvala) Tajvan za najlepši avgust 2016. 

 


