
 
 
 
 

 

TAJVAN, Tajpej - avgust 2017 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

Ime in priimek: 

Ina Ülen (ina.ulen@gmail.com) 

Čas izmenjave:  

od 1. 8. do 31. 8. 2017 

 

Kraj izmenjave 

Tajpej je prestolnica otoške države Tajvan. Mesto ima enako število prebivalcev kot vsa Slovenija, 

ampak je precej umirjeno in ne daje vtisa dvomilijonskega mesta. Kitajska Tajvana ne priznava kot 

neodvisne države, čeprav je Tajvan v povprečju bolj razvit. Zdi se mi, da je Tajvan najbolj optimalna 

azijska destinacija za opravljanje klinične izmenjave zaradi visoke stopnje profesionalizma, dobre 

angleščine, prijaznosti domačinov in raznolikosti naravnih in kulturnih znamenitosti. Hkrati pa je tudi 

odlično izhodišče za obisk ostalih azijskih držav in mest – sama sem pred izmenjavo za en teden obiskala 

Hong Kong, po izmenjavi pa Filipine. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

1 mesec pred izmenjavo so me v fb chat z imenom »Ina's CP <3 <3« dodale 3 (!) kontaktne osebe. Punce 

so bile neverjetno prijazne in koristne, njihova angleščina pa na visokem nivoju. Ta, ki mi je bila 

dodeljena za glavno kontaktno osebo, je sicer bila najmanj odzivna, v živo sem jo srečala le enkrat. 

Ostali dve pa sta bili kot moji osebni asistentki. Poskrbeli sta, da sem lahko v študentskem domu bivala 

že nekaj dni pred začetkom prakse, pred pričetkom sta mi uredili identifikacijsko kartico, kartico za 

prehrano,  za moj rojstni dan sta me že 1. avgusta peljali večerjo v vegetarijansko restavracijo, 

rezervirali sta mi masažo, za zadnje srečanje z mano pa sta najeli kuhinjo, kjer smo pripravile ananasovo 

pito – pineapple cake, tajvansko specialiteto.   

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Na letališče me je nameravala priti iskati ena od kontaktnih oseb, vendar je moj let bil zaradi tajfuna 

prestavljen in sem vztrajala, da do mesta pridem sama. Sem pa na letalu spoznala domačina, ki mi je 

pomagal kar na letališču urediti sim kartico z neomejenim prenosom podatkov (luksuz in nuja hkrati). 

Gotovino dvigujte redko, ker pri vsakem dvigu plačate 100 NTD (okoli 3,4€).  

 

Nastanitev in prehrana 



 
 
 
 

 

Nastanjena sem bila v študentskem domu v neposredni bližini bolnišnice (znotraj kampusa). Glede na 

to, da je bolnišnica v osnovi vojaška, je temu primeren tudi študent. Seveda je ločen za punce in fante. 

V sobi so po 4 punce skupaj, ni kuhinje, samo avtomat z vročo vodo in hladilnik, kar si deli ves hodnik. 

Postelje so bile bile neudobne, lesene, z nekajcentimetrskim približkom jogija. Spanec je oteževala tudi 

stalna klima, ki pa je bila potrebna, da se je sploh dalo zaspati. Ščurkov v sobi na srečo nisem opazila.   

 

Bolnišnica ima okoli 15 restavracij (in svoj SevenEleven – convenience store, odprt 24/7), denar za hrano 

smo dobili, vendar jaz ne na roke, ker so kontaktne osebe z njim plačale en izlet/socialni program čez 

vikend. Za vegetarijance je poskrbljeno s tofujem, all you can eat rižem, noodles&dumplings. Ni mi žal, 

da sem v halji na kosilo vsak dan nosila plastično vilico, ki sem jih pretovorila iz Slovenije. Kako jesti s 

palčkami, te nihče ne nauči, te pa radovedno gledajo ob tem. 

 

Delo v bolnišnici  

Že na začetku moram povedati, da sem na oddelku in v bolnišnici bila sprejeta tako, kot v Sloveniji še 

nikoli. Osebje je iskreno prijazno in tako ustrežljivo, da ti je že skorajda neprijetno. Res so nas veseli, 

direktor bolnišnice nas je celo osebno sprejel. 

Opravljala sem klinično prakso v bolnišnici Tri-Service General Hospital, ki je povezana z medicinsko 

fakulteto National Defense Medical Center. Bolnišnica velja za vojaško, česar sem se sprva ustrašila, 

ampak na koncu se je izkazalo, da je med bolniki redkokdo zaposlen v vojski, med zdravniki redkokdo 

hkrati še vojak, prav tako pa uniformo nosijo le študentje prvih letnikov fakultete. Da gre za vojaško 

ustanovo, me je vsako jutro spomnil tank na poti med študentskim domom in bolnišnico. 

Delala sem na oddelku za tradicionalno kitajsko medicino (TKM), ki sem ga izbrala sama. Oddelek deluje 

na visokem profesionalnem nivoju kot tudi preostala bolnišnica. Vsi zdravniki TKM so v belem, večina 

jih nosi obrazne maske, prav tako ostali delavci (jaz sem jo zelo redko). 

Dodeljen mi je bil glavni mentor, vendar sem sodelovala še s štirimi zdravniki z oddelka. Vsak je bil 

specializiran za posebno skupino bolnikov – travmatologija, ginekologija, onkologija in psihiatrija. Moje 

aktivnosti so bile prisostvovanje pri delu v ambulanti in obisk bolnikov po oddelkih - vizite, opazovanje 

in izvajanje akupunkture (opravljajo jo množično, rutinsko, kot pri nas injekcije proti bolečinam, je 

zastonj), pomoč v lekarni TKM, kjer sem se podučila o zeliščih, ki jih predpisujejo kot zdravila. Dnevno 

sem delala med 3 in 6 urami. Po kosilu (okoli 12:30) delavci zaspijo za mizami, ne le v kabinetih, ampak 

tudi sredi polne jedilnice. (Zelo sem hvaležna študentom, pripravnikom, specializantom in google 

translateu, ki so mi sproti prevajali mandarinščino v razumljivejši jezik (zanimivo je, da nekaterih besed, 

izrazov ni mogoče dobesedno prevesti.) Zdravniki večinoma slabo obvladajo angleščino. Opravila sem 



 
 
 
 

 

vikend tečaj iz TKM in nekajkrat tedensko obiskala predavanja o TKM, ki jih je posebej zame organiziral 

moj mentor. Tudi sama sem bila deležna akupunkture, na sebi sem jo opravljala tudi sama, dva tedna 

sem poskusno jemala zelišča. 

Smešno je, da stetoskopa sploh nisem potrebovala. Zdravniki TKM telesno diagnostiko opravijo iz 

tipanja radialnega pulza in pregleda jezika.  

Na Tajvanu velik del prebivalcev redno obiskuje zdravnika TKM. V bolnišnici tradicionalna in zahodna 

medicina sodelujeta. Zdravnik TKM denimo priskrbi zelišča, ki bolniku omilijo stranske učinke 

kemoterapije, ki mu jo odredi zdravnik zahodne medicine.  

Tradicionalna kitajska medicina ima na bolnika celovit, holističen pogled. Zahodna medicina je ne 

priznava povsem, saj ne temelji na znanstvenih dokazih, čeprav je lahko presneto učinkovita. Tudi sama 

se na lastne oči prepričala o mnogih primerih dobre prakse. 

Slabo stran bolnišnice smo spoznali, ko je kolegica iz Nemčije morala biti operirana zaradi vnetja 

žolčnika. Bolniki niso deležni prehrane, zato smo ji mi morali nositi hrano, težko pa je bilo najti primerno 

dietno hrano – običajnega kruha se ne da kupiti, nismo imeli dostopa do kuhinje … Prav tako medicinske 

sestre niso zadolžene za nego, le za doziranje zdravil.  

 

Mentorstvo 

Moj mentor je bil mlad, 32-letni zdravnik TKM, najina korespondenca sega daleč nazaj, ker je bil leto 

nazaj mentor Nemki, za katero mi je povedal Matic. Skratka, njegovi iskreno prijazni maili in ne osladni 

ali vljudni iz vljudnosti so me prepričali, da sem se sploh odločila za to bolnišnico. Tako sva vzpostavila 

prav prijateljski odnos, kar je olajšalo prakso (dnevno sva glede sprememb v urniku bila na vezi kar 

preko fb messengerja). 

 

Socialni program 

Lokalne kontaktne osebe so poleg kampa vojaške medicine, ki se ga iz očitnih razlogov nisem udeležila, 

organizirale le spoznavni večer (še to 14. v mesecu), zaradi česar se nekateri udeleženci (vseh nas je bilo 

okoli 15) do takrat sploh nismo srečali. Tako da smo sami vsak dan organizirali izlete v mesto in okolico 

– templji, nočne tržnice, muzeji, azijske restavracije, hot springs – toplice, nacionalni park … Vsak vikend 

smo se lahko udeležili socialnih programov v različnih mestih. Sama sem prvi vikend preživela na kampu 

TKM v Taichungu, drugi vikend v Tainanu in Kaohsiungu, tretji vikend pa smo se v lastni režiji nekateri 

odpravili do tajvanskega Bleda – Sun Moon lake, drugi pa do tajvanskega blejskega vintgarja – Taroko. 

Sicer so socialni programi dobrodošli, ker imaš organizirano vodenje, bivanje v hotelu, hrano, hkrati pa 

so naporni zaradi množice novih obrazov, vnovičnega predstavljanja, prisiljenega programa (escape 



 
 
 
 

 

room je živa groza, ko si utrujen od celega tedna), prilagajanja množici. Ker sem drugega morala sama 

plačati, sem ugotovila, da v bistvu niso poceni.  

En dan socialnega prigrama je bil namenjen obisku plaže. Če želite na Tajvan zaradi morja – NE. 

Tajvancem ni v navadi, da bi se v morju okopali celi in v kopalkah. Delno zaradi precej visokih valov, 

delno zaradi želje ostati bel (sonca se ne bojijo zaradi melanoma). Zato boste kot beli Evropejec (ali, 

bognedaj, bela svetlolasa Evropejka) v kopalkah atrakcija, zaradi česar bodite na prošnje po skupnih 

selfijih pripravljeni tudi sredi mazanja s kremo za zaščito proti soncu. 

 

Prevoz 

Direktni leti na Tajvan iz Evrope so redki, sama sem najprej prestopala v Dohi, v Hong Kongu pa sem 

ostala slab teden, preden sem letela v Tajpej. V Tajpeju je odličen metro sistem, tudi avtobusi. Do ostalih 

mest večina potuje z vlaki, od katerih lahko izbirate med običajnimi, hitrimi, ekspresnimi in ultra 

ekspresnimi.  

 

Splošna ocena izmenjave 

Odlična izkušnja! Priznam, da sem prakso na Tajvanu izbrala zaradi profesionalizma v medicini (ki je 

celo presegel moja pričakovanja), ampak (p)osebne vezi s kolegi s Šri Lanke, Danske, Japonske, Španije, 

Portugalske, Nemčije so ena boljših stvari izmenjave. Azijska kultura mi je postala ljuba in bolj domača. 

 

Približna razdelitev stroškov 

Letalski karti – vsaka okoli 515€. Priporočam, da si kupite karte čimprej in to povratno. Sama nisem bila 

prepričana, kam bom potovala po izmenjavi, ampak na letališču na Hong Kongu se jim moja ideja o 

enosmerni karti ni zdela tako romantična kot meni. Da sem sploh lahko prispela na Tajvan, sem si zato 

na licu mesta morala kupiti karto s Tajvana domov. Vse to seveda zaradi vize, ki je ne potrebuješ, če na 

Tajvanu bivaš manj kot 90 dni.  

Za ostale stroške nimam občutka, ampak vsekakor Tajvan ni poceni, kot sem pričakovala ob prihodu, 

celo nasprotno – večinoma je bil primerljiv s slovenskimi cenami ali pa celo dražji – razen seveda hrane 

na nočnih tržnicah. 



 
 
 
 

 

 

 Kamp tradicionalne kitajske medicine (it's not what you think it is). 



 
 
 
 

 

 

Akupunktura bi s pomočjo TENS naj imela večji učinek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individualizirana priprava zelišč za vsak dan v mesecu.  



 
 
 
 

 

 

Tudi zelišča je potrebno tehtati do grama natančno. 


