
 
 

    

TAJVAN, TAJPEJ – julij 2018 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

 

Ime, priimek, letnik: 

Neja Turk, 4. letnik; turk@medicinec.si; 031681990 

 

Čas izmenjave:  

od 1.7.2018 - 31.7.2018 

 

Kraj izmenjave: Taipei, Linkou Chang Gung Memorial Hospital 

 

 

 

Taipei je glavno mesto Tajvana in leži na severu te otočne države. Gre za več milijonsko mesto, ki 

ostane v spominu po številnih templjih, nočnih tržnicah in predvsem zelo prijaznih ljudeh. Mesto je 

odlična izhodiščna točka za številne enodnevne izlete v naravo ali na plažo. 

 

Viza 

Za bivanje na Tajvanu do 90 dni viza ni potrebna (www.mzz.gov.si).  

Več informacij iz spletne strani Republike Slovenije: 

Stopnja kriminala na Tajvanu je nizka. Svetujemo običajno pozornost.  

Mednarodnega vozniškega dovoljenja, izdanega v Sloveniji, se na Tajvanu ne more uporabljati. 

Slovenski državljani morajo pridobiti lokalno vozniško dovoljenje. Več informacij lahko najdete na  

spletni strani Taipei City Motor Vehicles Office. 

 Veljavnost potnega lista mora biti najmanj šest (6) mesecev na dan vstopa na Tajvan. 

 Če nameravate s seboj na Tajvan vzeti zdravila, morate imeti s seboj zdravniško potrdilo, da so ta 

zdravila namenjena vam. Količine zdravil, ki jih vzamete s seboj se morajo ujemati s količinami zdravil, 

ki so na zdravniškem potrdilu. 
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Zdravje 

Za Tajvan se ni potrebno cepiti za kakšne posebne bolezni. Sama sem se vseeno dodatno cepila za 

tifus in za hepatitis A, saj so higienski standardi v azijskih državah na splošno slabši kot pri nas. Več 

informacij: 

 

 



 
 

    

 

 



 
 

    

S seboj sem (za vsak slučaj) vzela tudi naslednja zdravila: Linex, aktivno oglje, loperamid, lekadol, 

Amoksiklav, septolete, ipd. Kljub temu, da naj bi pri vstopu v državo uradno zahtevali potrdilo, da so 

zdravila namenjena vam, tega nobeden ne gleda in ne preverja. 

 

Varnost 

Država je zelo varna. Na vsaki metro postaji so številni varnostniki, prav tako v vsakem nakupovalnem 

središču in na drugih javnih površinah. Sama se nikoli nisem počutila neprijetno, tudi če sem kam 

odšla sama po tem, ko je sonce že zašlo.  

Tajvanci so zelo pošten in zaupljiv narod. Ni redko, da vidiš, da kdo v kavarni odide na stranišče, 

denarnico pa pusti kar na mizi. 

 

Denar 

Na Tajvanu se uporablja tajvanski dolar (1 eur = cca. 35 NT$). Pomembno je vedeti, da skoraj nikjer 

ne sprejemajo plačila s kartico (potrebno je plačati v gotovini). Tudi če ob prihodu v restavracijo 

vidite pos terminal, to ne pomeni, da boste lahko plačali s kartico, saj pogosto sprejmejo le kartice 

domačinov, od tujcev pa ne. 

Sama sem denar dvigovala kar na bankomatih. Imam viso (ISIC pri banki SKB) in za vsak dvig sem 

plačala 2,5 eur provizije. Za vsak slučaj sem imela s sabo še nekaj gotovine v eurih, ki pa je na koncu 

niti nisem zamenjala. 

Na začetku sem bila malo skeptična, kje bom puščala vso to gotovino (v sobi se namreč omar ne da 

zakleniti), a nisem imela nobenih problemov.  

 

Prevoz 

Na Tajvan sem prispela z letalom, in sicer sem letela z Air China, direktni let iz Dunaja (cca 13 ur). 

Karte sem kupila v začetku meseca februarja (preden sem dobila potrditev s strani gostujoče države) 

pri agenciji STA. Natančne cene ne vem, saj sem kupila karte v kompletu in sicer Dunaj - Taipei - 

Denpasar (Bali) - Taipei - Dunaj. Za vse lete skupaj sem odštela 823,00 eur + 40,00 eur povratni 

prevoz na Dunaj s prevozniki iGOline (info@igoline.com). 

Sama sem bila na začetku v veliki dilemi kdaj naj kupim karte. Naj počakam na potrditev s strani 

gostujoče države ali naj kupim kar takoj po poslanih dokumentih preko platforme IFMSA? Na koncu 

sem se odločila, da karte kupim še preden me je kdo kontaktira s Tajvana. Za to odločitev mi ni žal, 

saj sem uradno potrditev izmenjave dobila šele maja, ko so cene letalskih kart precej narasle.  

Taipei ima drugače zelo dobre povezave z javnim prevozom. Koristila sem tako buse, metro in Uber. 

Od letališča do bolnišnice je najenostavneje z express vlakom (vijolična linija metroja). To je tudi 

najhitrejša (cca 20 min), a najdražja, opcija potovanja med bolnišnico in centrom mesta (cena 

enosmerne karte bolnišnica - mesto: 80 NT$). Nekoliko daljša, a še vedno zelo udobna opcija je bus 

2001 (cena enosmerne karte bolnišnica - mesto: 35 NT$), ki te do centra mesta pripelje v 30-50 min 

(odvisno od prometa). Bus štarta direktno iz bolnišnice (čakalnica je dejansko znotraj bolnišnice), 
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tako da ga preprosto ne moreš zgrešit. Iz bolnišnice štartajo še trije drugi busi, in sicer do Taoyuana in 

do drugih delov mesta.  

V vsakem primeru se je za javni prevoz najlažje znajti z google maps, ki ti natančno izračuna 

predviden čas poti in ceno. 

Pozor: za bus in metro je najlažje plačati z easy card, na katero predhodno naložiš denar in nato 

plačuješ sproti. Za metro je mogoče na postaji kupiti žetone, za bus pa lahko plačaš z gotovino (točen 

znesek, drobiža ne vračajo). 

 

Easy card 

Gre za kartico, ki se jo definitivno splača uporabljati. Kupi se jo za 100 NT$ v trgovini 7/11, nato pa se 

nanjo naloži denar. Easy card se lahko uporablja za plačevanje vseh javnih prevozov (tudi lokalnih 

vlakov izven mesta), gondole (če plačaš z easy card, je karta za 20 NT$ cenejša!), nakupov v trgovinah 

7/11 in verjetno še kje.  

Zelo priporočam uporabo, saj če za prevoz plačaš z gotovino, potrebuješ točen znesek (drobiža ne 

vračajo). 

 

Dodatno o prevozih: 

High speed railway (HSR) je hitri vlak, ki povezuje Taipei s Kaoshungom na jugu otoka (čas potovanja 

je le dobre 1,5h!). Je super varianta, če za raziskovanje otoka nimaš veliko časa. So pa karte kar precej 

drage. Zato se jih splača kupiti > 14 dni pred potovanjem, saj določeno število kart vedno nudijo s 

35%, 20% ali 10% popustom. Splača se naložiti na telefon aplikacijo T-Express, saj je nakup karte zelo 

enostaven (aplikacija je v angleščini). 

TRA (Taiwan Railway Administration) predstavljajo vsi ostali vlaki, razen HSR. Od hitrih vlakov so 

ugodnejši, a počasnejši. Na lokalne vlake lahko vstopaš s pomočjo Easy Card, za ostale pa je potreben 

nakup karte. Zelo priporočam rezervacijo sedeža, kar narediš tukaj: 

http://railway.hinet.net/Foreign/US/index.html. Rezervacije se odprejo točno 14 dni pred odhodom 

in so za večino povezav hitro razprodane. Po rezervaciji imaš 2 dni časa, da karte plačaš in dvigneš v 

fizični obliki (vse je natančno razloženo na angleški spletni strani). Seveda lahko karto za vlak kupiš 

tudi na dan odhoda, a v tem primeru brez rezervacije sedeža, kar pomeni, da se ti lahko zgodi, da boš 

celotni čas vožnje stal. 

Urnik TRA: http://twtraffic.tra.gov.tw/twrail/EN_QuickSearch.aspx 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Začetek komunikacije je bil 10. marca, ko me je na facebooku dodal LEO za Taipei in me prosil za 

dodatne dokumente, ki jih moram poslati, če želim prakso opravljati v njihovi bolnišnici. Zahteval je 

še dodatne dokumente (npr. test za hepatitis C), ki niso bili navedeni nikjer kot potrebna 

dokumentacija. Prav tako sem imela problem, saj bolnišnica zahteva teste stare max. 6 mesecev - kar 

glede na mojo izmenjavo v juliju pomeni, da morajo biti testi opravljeni po februarju. Ker sem sama 
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večino testov opravila konec decembra in v začetku januarja (kar je bilo takrat nujno potrebno, saj se 

drugače sploh ne bi mogla prijaviti na izmenjavo), naj bi bili ti testi neveljani. Ker testi niso zastonj in 

navsezadnje vzamejo kar precej časa sem vztrajala, da LEO pošlje dalje teste iz januarja. Na koncu s 

tem sploh ni bilo problema, moje ‘zastarele’ teste so sprejeli. 

Kontaktni osebi, Julie in Vanessa, pa sta me na facebooku dodali šele 25. maja. Glede na to, da sem 

že prej za glavne stvari poizvedela pri LEO-tu, mi njuna pomoč ni kaj prida koristila. Prav tako sta znali 

bolj slabo angleško, kar pomeni da je bilo hitreje, če sem svoja vprašanja pogooglala ali pisala LEO-tu. 

Po pravici povedano, se nisem počutila pripravljeno na izmenjavo, saj sem od kontaktnih oseb 

dobivala nasprotujoče informacije, kar me je samo zmedlo. 

Zdravstvena dokazila za izmenjavo 

Pred prihodom na izmenjavo sem sama morala opraviti naslednje teste: 

● hepatitis B in C 

● Tuberkulinski test 

● Rentgen pljuč 

● Sifilis 

Testi, ki jih je potrebno narediti, se razlikujejo od bolnišnice do bolnišnice in od oddelka do oddelka. 

Fino je, da se za čim več testov poskusiš dogovoriti s svojim družinskim zdravnikom za napotnico, saj 

jih je v nasprotnem primeru potrebno plačati samoplačniško. Končen znesek pa na koncu ni niti tako 

majhen. Rezultate testov sem v angleščino prevedla sama, na Tajvan pa sem poslala tako slovenski 

original kot moje prevode. Oboje sem tudi prinesla s sabo na izmenjavo, a ni dokumentov nobeden 

zahteval. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Kot sem napisala že prej, Tajvanci so zelo prijazen narod in vedno pripravljeni pomagati. Moji 

kontaktni osebi pa mogoče ne spadata ravno v to skupino. Ko sem prispela na Tajvan, me ni nobeden 

pričakal na letališču, ker je baje moj let prezgodaj (iz letališča sem prišla nekje ob 7 zjutraj, prvi metro 

do letališča odpelje ob 6 zjutraj). Ker sem prispela en dan pred možnim check-inom v študentski dom, 

sem tako prvo noč preživela v hostlu. Tudi naslednji dan me ni nobeden pospremil iz centra mesta do 

študentskega doma, kar pomeni, da sem se morala znajti sama. Sicer sta me kontaktni osebi pričakali 

tam, saj sta mi morali nujno pomagati pri registraciji, saj skrbnica doma ni znala besede angleško. Isti 

dan sta mi pomagali urediti še tajvansko sim kartico in easy card. 

Svoji kontaktni osebi sem tekom meseca videla le enkrat, ko sta me skupaj z drugimi kontaktnimi 

osebami peljali na večerjo, sicer pa ju ni bilo na noben organiziran dogodek. 

Rada bi poudarila, da sta takšen odnos imeli le moji kontaktni osebi (nesreča pač). Od drugih sem 

slišala, da so se zanje ekstremno trudili, jih večkrat peljali na kakšen izlet in eni študentki celo 

organizirali rojstnodnevno zabavo. Tako da sem se sama na koncu priključila drugim kontaktnim 

osebam, ki so poskrbele, da sem se počutila vključeno in dobrodošlo. 

 

 



 
 

    

Nastanitev  

Živela sem v študentskem domu bolnišnice, ki je s podzemnim hodnikom z njo povezan. To je bila 

velika prednost, saj se mi nikoli ni bilo potrebno kam voziti. Sobe so bile 4-posteljne (2 pograda), 

kopalnico pa sta si delili 2 sobi (8 študentov). Opremljenost sob je bila zelo preprosta (in precej 

zdelana), prav tako ni bilo wifi-ja. Imela pa sem vzmetnico, kar je za Tajvan redkost! V številnih 

študentskih domovih morajo študentje namreč s seboj prinesti vzmetnico, tudi če prihajajo iz druge 

strani sveta. Vseeno pa svetujem, da s sabo vzamete svojo posteljnino. 

V študentskem domu si je bilo tudi možno oprati perilo - pranje 20 NT$, sušenje 10 NT$. Na hodniku 

je bila vedno na voljo prefiltrirana vroča in hladna voda. Možnosti priprave hrane v domu ni. V 

pritličju se nahaja velika knjižnica s številnimi računalniku, zato prenosnega računalnika ni potrebno 

nujno nositi s sabo. 

V sobi se ne da nobene omare zakleniti, zato morda ni pametno s seboj nositi veliko vrednih stvari. 

Sama sem sicer vedno vse puščala v sobi in nisem imela nobenih slabih izkušenj. 

Nasvet: ne puščajte odprte hrane v sobi, če si ne želite obiska ogromnih ščurkov. 

 

 

Prehrana 

V okviru izmenjave nisem imela zagotovljene prehrane, sem pa dobila 3000 NT$ žepnine. Kosilo sem 

jedla večinoma v jedilnici bolnišnice, kjer hrano nudi okrog 15 restavracij. Za kosilo tako odšteješ od 

80 do 250 NT$. Hrana je bila zelo okusna, izbira je bila velika (tudi za vegetarijance, vegane). Če imaš 

rad mango in drugo tropsko sadje je poletje definitivno pravi čas za obisk. Splača se s sabo vzet 

kakšen nož za lupljenje in rezanje sadja, ali pa to nabaviti v trgovini 7/11, saj je narezano sadje veliko 

dražje. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

V času izmenjave sem delala na 4 oddelkih - pediatrična revmatologija in alergologija, peditrične 

infekcijske bolezni, pediatrična gastroenterologija in oskrba novorojenčkov. Sama nisem imela 

glavnega mentorja, temveč na vsakem oddelku svojega zdravnika, ki je bil odgovoren zame. Z 

nekaterimi sem bila zelo zadovoljna (obsežne razlage v angleščini, možnost izvedbe pregleda otroka), 

z drugimi manj (slabo znanje angleščine, zamujanje). Moj delovni dan se je začel med 7:30 in 8:30 in 

trajal maksimalno do 12 ali 13. S tem sem bila zelo zadovoljna, saj sem lahko dan izkoristila še za 

ogledovanje mesta. So pa nekateri kolegi delali tudi po 12h na dan (predvsem na področju kirurgije), 

in med tednom sploh niso videli sončne svetlobe. 

 



 
 

    

 

 

Mentorstvo 

 

Kot sem zapisala že prej, sama glavnega mentorja nisem imela. Sem pa bila najbolj zadovoljna z 

zdravnico na oddelku revmatologije in alergologije, ki se je ekstremno potrudila pri razlagi. Vsak dan 

smo skupaj s specializanti predebatirali primere pacientov, zdravnica pa nas je aktivno vodila skozi 

debato. 

 

 



 
 

    

Socialni program 

Socialni program v mesecu juliju je napram avgustu zelo boren. Organizirana sta bila dva medicinska 

kampa (en v Taipeju in drug v Tainanu) z zelo podobno vsebino - kaligrafija, akupunktura, 

ogledovanje mesta. Sama se ju nisem udeležila, saj sem želela izkoristiti proste dneve za izlete izven 

mesta. 

Sicer čez teden ni bilo organiziranega ničesar, razen spoznavne večerje, pa še to na sredini meseca, 

ko smo se že vsi poznali. Tako da, če se ti samemu ne da planirati izletov in skupnega druženja, 

mogoče to ni prava izmenjava zate. Sama zelo rada potujem in raziskujem nove kraje s svojim 

planiranjem, tako da nisem pogrešala turističnega vodenja po mestu. 

 

 

Splošna ocena izmenjave 

 Tajvan je preprosto neverjetna država. Okusna hrana, prijazni ljudje, možnosti potovanja in še in še. 

Zato definitivno svetujem vsaj kakšen dodaten teden pred ali po izmenjavi. Socialni program in 

medicinska praksa pa me nista najbolj prepričala. Res je, da sem v bolnišnici videla primere, ki jih ne 

bom v Sloveniji praktično nikoli, vendar je jezik velikokrat prevelika ovira za dobro komunikacijo. Tudi 

organizacija s strani tajvanskih študentov je precej slaba. Kljub vsemu pa mi definitivno ni žal, da sem 

svojo izmenjavo opravljala tukaj :)  

 



 
 

    

 

  

 

 

Potrebnik 

Kaj moraš nujno vzeti s seboj na izmenjavo: 

● Sprej proti pikom komarjem 

● Kremo za umiritev pikov komarjev 

● Vzmetnico (če je slučajno ne bo) in posteljnino 

● Pralni prašek za pranje perila v domu 

● Adapter za vtičnice  

● Zunanjo baterijo za mobitel 

● Rezervni telefon, če imaš iPhone (baje Tajvanske sim kartice pogosto na njih ne delujejo, a 

sama nisem imela težav) 

 

 

 

 



 
 

    

Približna razdelitev stroškov 

 

letalska karta 823 eur potovanje na relaciji Dunaj - Taipei - 
Denpasar (Bali) - Taipei - Dunaj 

hrana 80 - 250 NT$ za obrok zelo odvisno od restavracije, nočne 
tržnice, trgovine 

javni prevoz 35 NT$ - bus od bolnišnice do 
mesta (cca 45 min) 

80 NT$ - express vlak (metro) 
od bolnišnice do mesta (cca 20 
min) 

za metroje in buse po mestu se da kupiti 
mesečno vozovnico, a je žal bolnišnica 
toliko oddaljena od mesta, da vijolična 
metro linija in avtobusne povezave vanjo 
niso zajete 

socialno dogajanje 500 NT$ - vstopnina v večino 
klubov (v ceno zajet open bar) 

600 NT$ - vstopnina za Taipei 
101 

60 NT$ - vstopnina za zoo 

240 NT$ - povratna vozovnica 
za gondolo Maokong 

350 NT$ - National Palace 
Museum 

za vstop v templje ni potrebno plačati 
vstopnine 

sim kartica (4g, 
neomejeni podatki) 

1100 NT$ definitivno must have, ker wifi-ja v domu 
ni, google maps in translator pa rešujeta 
življenje 

easy card 100 NT$ na kartico nato nalagaš denar (na metro 
postajah, v 7/11 in še kje) 

 

 



 
 

    

 


