
 
 
 
 

 

Tunizija, Monastir – avgust 2017  

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime in priimek: 

Tanja Erlah 

Čas izmenjave:  

od 31.07.-25.08.2017 

 

Kraj izmenjave 

Monastir je manjše prijetno mesto, z nekaj manj kot 100.000 prebivalci, ki leži ob obali 

Sredozemskega morja, oddaljeno nekje 2 uri od Tunisa. Plaža je v vsakem trenutku oddaljena 

maksimalno 15 minut vožnje s taksijem. Sicer spada med turistične kraje, vendar turistov po mojih 

opažanjih trenutno ni zelo veliko. Spada med bolj sproščena mesta v Tuniziji in kljub hektičnem načinu 

vožnje, večinoma ni občutka nervoze med ljudmi. Mesto poleti zaživi ob večerih, ko se temperature 

spustijo pod 30 stopinj. Takrat pridejo ljudje na ulice, grejo na večerje in v park, mesto se napolni. 

 

(Ribat - Pogled iz stolpa na obalo, Monastir)  

 

 

Komunikacija pred izmenjavo 



 
 
 
 

 

3 mesece pred mojo izmenjavo je z mano v stik stopila moja kontaktna oseba, ki je potrdila, da je 

moja izmenjava odobrena in da bodo vse potrebne dokumente poslali v kratkem. Odgovore na vsa 

morebitna vprašanja sem vedno dobila še v istem dnevu, tako da so bili glede tega zelo skrbni in 

prijazni. Organizatorji so tudi ustvarili Facebook in Whatsapp skupino, prek katere smo lahko 

komunicirali vsi »incoming-i«.  

 

(Mavzolej, Monastir) 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Pred prihodom so se organizatorji pozanimali kdaj točno prispemo v Tunizijo. Večina je priletela v 

Tunis iz katerega je do Monastirja železniška povezava. Vnaprej so nam poslali urnik vlakov, nato smo 

preko skupine ugotovil, kdo prispe v Tunis v istem dnevu in smo se lahko zorganizirali, da smo do 

Monastirja potovali v manjših skupinah. Če se je le dalo, so skupinice dobile tudi spremstvo s strani 

Tunizijskega študenta. V prvem tednu, ko smo bili vsi zbrani, so za nas organizirali tudi kratko 

predstavitev, s katero so povzeli vse bistvene stvari, ki so za nas pomembne tekom izmenjave in nam 

razložili kako bodo stvari potekale.  

 

Nastanitev in prehrana 

Nastanjeni smo bili vsi »incoming-i« skupaj v hostlu. Razporedili so nas v dvoposteljne sobe, v 

apartmaje za 3-6 oseb. V apartmajih smo imeli manjšo kuhinjo s hladilnikom in skupno kopalnico. V 

apartmaje smo dobili nekaj zaloge pijače in hrane za zajtrk (sokove, mleko, maslo, kruh, 



 
 
 
 

 

marmelado…). Kosilo smo imeli vsak dan brezplačno organizirano v restavraciji v neposredni bližini 

bolnišnice. Vsak dan je bil na razpolago dnevni meni, ki je predstavljal neko bolj tradicionalno 

Tunizijsko kosilo ali pa smo si izbrali sendvič s krompirčkom. Na račun so še posebej prišli ljubitelji 

pekoče hrane.   

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Prvi dan smo se vsi dobili v bolnišnici, kjer so nas posamezno pospremili do naših oddelkov in nas 

predstavili odgovornim osebam. Delo je sicer potekalo vsak dan nekje med 8-12h. Od dela smo lahko 

upravičeno izostali dva petka, ko smo za vikend potovali na drug konec države na nacionalni družabni 

program. Željena prisotnost ostalih dni je bila 80%. Sama sem bila razporejena na oddelek za otroško 

kirurgijo skupaj s še dvema tujima študentkama. Večino časa smo preživele v operacijskih dvoranah, 

kjer smo lahko spremljale operacije, ki so nas zanimale. Vsak torek so bile na programu balonske 

dilatacije požiralnika, kjer smo tudi asistirale.  

 

(Univerzitetna bolnišnica Fattouma Bourguiba, Monastir) 

 

Mentorstvo 

Kirurg, ki je bil naš mentor, nam je pri operacijah razložil pomembne stvari, ki se tičejo določenega 

primera, nam pokazal RTG in CT posnetke in zelo rad odgovarjal na vsa naša vprašanja. Za nas je 

organiziral tudi posebno predavanje o urgentnih stanjih in dan v simulacijskem centru, kjer smo lahko 



 
 
 
 

 

vadile intubiranje, rektalni pregled, tehnike laparoskopije in ostalo. Delo z njim je bilo zelo prijetno, 

poučno in sproščeno. 

 

Socialni program 

Tunizijci so se zelo potrudili, da smo imeli raznolik in pester družabni program: kolesarjenje ob morju, 

lazer tag, potapljanje, pikniki, jahanje kamel itd. Skoraj vsako popoldne je bilo rezervirano za kakšno 

skupno dejavnost, začeli pa smo z vodenim ogledom mesta. Zelo so se potrudili, da so nam pokazali 

čim več zanimivosti in nam čim bolj približali njihovo kulturo. Ostale proste dneve smo večinoma 

preživeli na plaži, pri nakupovanju spominkov v starem mestnem jedru ali pa smo šli na izlet v kakšno 

bližnje sosednje mesto. Za vikende je bil organiziran nacionalni družabni program, kjer smo se na 

enem mestu zbrali vsi IFMSA študenti na izmenjavi v Tuniziji. Peljali so nas na njihove najlepše plaže 

ter en vikend v puščavo, oazo in ogled mesta v puščavi, kjer so snemali Star Wars. Vedno je bilo 

poskrbljeno za nastanitev, hrano ter večerne zabave do poznih ur. S sabo smo imeli tudi uradna 

fotografa. 

  

Prevoz 

Priporočam, da se letalsko karto kupi dovolj zgodaj, ker cene s časom rastejo. Najugodnejše letalske 

povezave so bile zame iz sosednjih držav, jaz sem se odločila za let iz Benetk, s prestopom v Rimu. Po 

državi se lahko potuje z vlakom ali Louage-om, neke vrste taksi-kombijem za 8 ljudi, na pot pa ne 

odrineš ob določenem času, temveč ko se kombi napolni. V samih mestih, razen Tunisa, je 

najugodneje potovati s taksijem. Pozorni morate biti le na to, da vklopijo taksimeter, drugače vam 

zaračunajo preveliko ceno.  



 
 
 
 

 

 

(Jahanje kamel v puščavi. Foto: Numedia prod.) 

 

Splošna ocena izmenjave 

Izmenjava je bila zame izjemno lepa izkušnja. Raziskali smo zelo velik del celotne države in ne samo 

mesta, v katerem sem imela prakso. Aktivnosti so bile zelo pestre in ni nam bilo dolgčas. Tunizijski 

organizatorji so se ves čas trudili, da smo se počutili prijetno in varno, vedno so nam dali ogromno 

napotkov in nasvetov (npr. kako najbolj uspešno barantati na tržnici). Skoraj vedno se nam je kdo od 

njih pridružil tudi pri našem prostem času, na kavici ali zvečer na večerji.  

Največ pripomb med izmenjavo pa je letelo na dejstvo, da čas za njih teče malo drugače, beri: radi 

zamujajo - tako ljudje, kot javni promet. Še letalo do in iz Tunisa je imelo po eno uro zamude. :)  

 

Približna razdelitev stroškov 

Letalska karta: povratna okoli 320€ (Benetke-Rim-Tunis). 

Družabni program: 300€ (vključuje tri vikende nacionalnega družabnega programa, kjer so kriti 

stroški prevoza, namestitve in hrane). 

Stroški prehrane: 1x dnevno organizirano brezplačno kosilo, dodatnih stroški za hrano zelo nizki. 

Stroški prevoza po mestu: taksi je stal nekje 1,5 td na vožnjo (cca. 45 centov), pa še to smo si običajno 

delili. 



 
 
 
 

 

 

(Sončni zahod v puščavi, Tataoine. Foto: Numedia prod.) 


