
	
	

			 	

IME	DRŽAVE,	KRAJ	-	mesec	in	leto	Tunizija,	Sousse	(avgust	2018)	

POROČILO	ENOMESEČNE	IFMSA	KLINIČNE	

	

Ime,	priimek,	letnik:	Pia	Zabavnik	Piano,	5.	Letnik	(če	te	kaj	več	zanima,	me	kar	na	facebooku	

poišči-	sem	majhna,	ne	grizem)	

Čas	izmenjave:		

od	3.	8.	do	3.	9.	2018	

	

Kraj	izmenjave	

	

Sousse	je	manjše	mesto	(približno	kot	Ljubljana),	ki	je	južno	od	Tunisa,	glavnega	mesta	Tunizije.	

Sousse	je	oddaljen	od	Tunisa	za	dve	uri	vožnje	z	avtom	oz.	2-4	ure	vožnje	z	vlakom	(odvisno	kakšno	

srečo	imaš).		Hkrati	pa	je	le	20	km	stran	od	Monastirja,	kjer	je	tudi	letališče.	Tako	da	priporočam	za	

lažji	dostop	iz	letališča	in	do	njega,	da	preveriš,	če	imaš	ugodne	lete	tudi	do	Monastirja.	Sousse	je	

obmorsko	mesto,	kar	pomeni	veliko	obiskov	peščene	plaže.		

	

	

Viza	

Viza	 za	 obiske	 do	 90	 dni	 na	 srečo	 ni	 potrebna,	 več	 pa	 si	 lahko	 prebereš	 tukaj.	 Včasih	 pa	 je	 pred	

vstopom	 v	 državo	 in	 iz	 nje	 potrebno	 izpolniti	 obrazec,	 ki	 ga	 dobiš	 na	 letališču	 tik	 ob	meji	 (osebni	

podatki,	namen	potovanja,	nastanitev	in	čas	potovanja).			

	

Zdravje	

Pred	 vstopom	 v	 državo	 nisem	 potrebovala	 izvesti	 nikakršnih	 testov.	 Za	 prijavo	 na	 izmejavo	 sem	

morala	priložiti	cepilno	knjižico	in	se	zdravstveno	zavarovati	(zavarovalnica	Sava-	45	EUR).	Vendar	so	

nekatera	cepljenja	za	Tunizijo	priporočena	in	jaz	sem	se	cepila	proti	hepatitisu	A	in	tifus,	kar	je	mojo	

denarnico	stalo	75	eur	(NIJZ,	potovalna	ambulatna	na	Prvomajski	ulici	v	Mariboru).	 	 In	ni	mi	žal,	da	

sem	 se	 cepila.	 V	 potovalno	 lekarno	 vsekakor	 vzemite:	 protibolečinske	 tablete,	 termometer,	 obliže,	

razkužilo	za	roke	(v	bolnišnici	bo	vsekakor	prav	prišel),	razkužilo	za	rane!	in	seveda	svoja	zdravila,	če	

jih	imaš.		

	

	



	
	

			 	

Varnost	

Ker	je	Tunizija	muslimanska	država,	se	je	predvsem	kot	ženska	priporočljivo	držati	njihovih	vrednot.	

Priporočam,	 da	 vzamete	 seboj	 kakšne	 dolge,	 zračne	 hlače,	 dolge	 rokave	 in	 šal.	 Če	 ste	 same,	 se	

primernejše	 oblečite	 (predvsem	 kot	 pridete	 iz	 letališča).	 V	 družbi	 ljudi	 ste	 lahko	 oblečene	 kot	 ste	

navajene.	Tudi	za	v	bolnišnico	 je	potrebno	 imeti	dolge	hlače	 in	zaprte	čevlje	 (oz.	vse	razen	 japank).	

Držati	se	moraš	par	načel	(tako	kot	v	drugih	državah,	vendar	v	Tuniziji	še	posebaj):	primerne	obleke	

oz.	biti	v	družbi,	ponoči	ne	sam/a	hoditi,	ne	se	prekomerno	napiti	(	da	se	ne	kontroliraš),	veliko	ljudi	

te	 bo	 na	 ulici	 ogovarjalo,	 najbolje	 je	 da	 jih	 ignoriraš,	 itd.	 Aja,	 pa	 prepovedano	 je	 pitje	 alkohola	 na	

javnih	mestih.	Taksisti	so	znani	po	prevarah,	tako	da	vedno	bodi	pozoren/pozorna,	da	se	taksimeter	

vključi	 na	 začetku	 in	 mogoče	 prej	 povprašaj	 domačine,	 koliko	 naj	 bi	 določena	 pot	 stala,	 da	 imaš	

približno	predstavo	o	ceni	(drugače	se	lahko	pogajaš).	Za	lažjo	komunikacijo	in	da	daš	domačinom	vtis	

domačnosti,	 je	 priporočljivo	 znati	 nekaj	 njihovih	 besed	 (zdravo,	 adijo,	 hvala	 itd.).	 Uporabo	 javnih	

prevoznih	sredstev	ne	morem	komentirati,	saj	le	teh	ni	;)	So	taksiji	in	nekakšni	kombiji	(louage-	luaž),	

ki	sprejme	7	ljudi	in	vozijo	po	stalnih	ulicah	(poznati	moraš,	kam	določena	barva	kombija	pelje).	Če	se	

zgoraj	naštetih	načel	držiš,	se	boš	počutil/a	varno.	Poleg	tega	je	na	plaži	veliko	»obalnih	straž«	in	na	

ulicah		večkrat	vidiš	policijske	postaje,	ki	spremljajo	dogajanje	na	ulici.		

	

Denar	

V	Tuniziji	 imajo	tunizijske	dinarje	(menjalni	tečaj	poglej	na	 linku).	Denar	 je	prepovedano	odnašati	 iz	

države,	kar	pomeni,	da	lahko	denar	zamenjaš	le	v	državi.	Zamenjaš	ga	lahko	kjerkoli,	ker	mislim,	da	je	

menjalni	 tečaj	povsod	enak.	Lahko	uporabljaš	 tudi	kreditno	kartico	 in	bankomate,	vendar	se	dobro	

pozanimaj	pri	svoji	banki,	če	je	to	s	tvojo	kartico	možno.		Pozanimaj	se	tudi,	koliko	stane	dvig	denarja	

na	bankomatu.	Kar	je	pomembno	še	omeniti,	je	da,	ko	greš	domov	je	pametno	denar	porabiti,	saj		v	

trgovinah	na	letališču		(duty-free)	v	Tuniziji	uporablajo	evre.	Lahko	imaš	seboj	vse	potrebne	evre	ali	

pa	kartico,	 je	čisto	osebna	preferenca.	Res	pa	 je,	da	če	boš	 imel	sabo	evre,	boš	 imel	veliko	denarja	

vedno	nekje	in	ni	nujno,	da	bodo	lahko	varno	shranjeni	(jaz	ponavadi	vzamem	potovalno	denarnico,	

ki	je	kot	pas,	hkrati	pa	imam	več	denarnic	na	različnih	mestih).			

	

Prevoz	

Letalsko	 karto	 sem	 kupila	 prvi	 teden	 maja	 za	 240	 EUR	 skupaj	 s	 20kg	 prtljage	 preko	 Lutfhanse.	

Naredila	sem	butasto	napako,	saj	sem	želela	kupiti	čim	cenejšo	karto	in	sem	imela	lete	ob	nemogočih	

urah	(ob	dveh	ponoči	iz	Tunizije),	do	Zagreba	z	prestopom	v	Fraktfurtu	in	čakanjem	na	letališču	(6	ur).	

To	je	pomenilo,	da	sem	potovala	cel	dan,	kar	ti	ne	privoščim.	Lufthanso	bi	vsekakor	priporočala,	saj	



	
	

			 	

dobiš	obrok	in	let	je	potekal	brez	nevščenosti.	Morem	pa	omeniti,	da	ostali,	ki	so	leteli	z	Tunisair-om	

imeli	kar	nekaj	težav	(zamude	z	leti,	tudi	do	5	ur,	izgubljena	prtljaga	itd.).	V	primeru,	da	imaš	prakso	v	

Soussu	ali	Sfax-u,	ti	priporočam,	da	preveriš	tudi	letališče	Monastir	(ena	punca	je	letela	iz	Dunaja	do	

Monastirja	z	direktnim	letom	za	300	EUR).	Monastir	je	20	km	oddaljen	od	Soussa,	kar	je	veliko	lažje	

za	potovanje.		Letalsko	karto	sem	rezervirala	preko	Skyscanner-ja.		

	

Komunikacija	pred	izmenjavo	

Komunikacijo		s	kontaktno	osebo	sem	začela	jaz,	takoj	ko	sem	dobila	podatke	o	njej.	Komunikacija	se	

je	začela	preko	e-mailov	in	se	je	nadaljevala	preko	Whatsapp-a.	Komunikacija	je	bila	brezhibna	in	tudi	

pripravljeni	 so	 me	 pobrati	 iz	 letaišča.	 Ker	 je	 komunikacija	 v	 Tuniziji	 otežena,	 ti	 priporočam,	 da	 v	

Tuniziji	 zakupiš	 SIM	 kartico	 z	 internetom	 in	 potem	 komuniciraš	 preko	Whatsappa	 z	 organizacijsko	

ekipo	in	z	ostalim	študenti	na	izmenjavi	(več	o	nakupu	SIM	kartice	povprašaj	kontaktno	osebo).		

	

Sprejem	s	strani	tujih	študentov	

Sprejem	je	bil	odličen.	Pripravljeni	so	bili		me	dvigniti	iz	letališča,	a	sem	zavrnila,	saj	sem	imela	druge	

plane.	Kontaktno	osebo	sem	sicer	videla	le	enkrat,	a	so	ostali	vedno	priskočili	na	pomoč.	Prvi	dan	v	

bolnišnici	so	nas	pospremili	vse	do	mentorice.	Tudi	drugače	so	bili	vedno	pripravljeni	pomagati.	

Zaradi	jezikovne	bariere	so	nam	vedno	oni	naročali	taksije,	hkrati	so	nas	zadnji	dan	pospremili	do	

postaje.		

	

Nastanitev		

Živeli	smo	v	apartmajih.	Jaz	sem	imela	srečo,	saj	sem	prišla	med	prvimi	in	sem	prišla	v	najboljši	

apartma,	kjer	nas	je	stanovalo	6	(po	tri	postelje	v	vsaki	sobi)	z	dnevno	sobo	in	teraso.	V	sobi	smo	

imeli	tudi	klimo.	Ostali	niso	imeli	take	sreče,	saj	je	9	punc	živelo	v	enem	stanovanju	z	eno	kopalnico.	A	

to	je	najboljše	kar	so	nam	lahko	ponudili.	Imeli	smo	kuhinjo,	a	z		zelo	malo	posod,	kar	je	pomenilo,	da	

si	se	pri	kuhanju	večerje	moral	kar	znajti.	Naše	domovanje	je	bilo	čisto,	kolikor	smo	si	počistili.	

Pomembno	je	predvsem,	da	se	dobro	razumeš	s	sostanovalci	in	imaš	dobre	odnose.		Bolnišnica	je	bila	

oddaljena	15	minut	hoje	oz.	5	minut	s	taksijem	za	2	DT	(0,60	EUR).		

	

Prehrana	

Za	zajtrk	so	nam	kupili		(mleko,	kavo	in	muffine	za	vsak	dan).	Vendar	smo	potem	prosili,	če	nam	

namesto	muffinov	kupijo	kosmiče	in	jogurte	ter	so	nas	upoštevali.	Za	vsak	delovni	dan	nam	je	

pripadalo	tudi	kosilo	v	bližini	bolnišnice.		Žal	pa	je	ta	restavracija	imela	predvsem	junk	food	(pice,	



	
	

			 	

omlete,	hamburgerje,	tortilje,	solate	in	testenine).	Za	vsak	delovni	dan	smo	dobili	en	kupon	v	

vrednosti	5	DT.	Povprečna	cena	obroka	pa	je	bila	med	5-10	DT.		Hrana	je	bila	sicer	kar	okusna	in	

nasitna.		

	

	

Delo	v	bolnišnici	oz.	inštitutu	

Delo	v	bolnišnici	se	je	začelo	ob	osmi	uri	in	zaključili	smo	ga	približno	ob	dvanajsti.	Prakso	sem	

opravljala	na	ginekološkem	oddelku,	skupaj	s	še	4	študentkami.	Mislim,	da	smo	si	izbrale	najboljši	

oddelek,	saj	nam	je	mentorica		(Ons	Kaabia,	dr.	med)	vse	prevajala,	razložila,	povprašala	in	se	nam	

zelo	posvetila.	Poleg	tega	so	nam	vedno	priskočili	na	pomoč	pripravniki	in	ostalo	osebje.	Res	pa	je,	da	

je	bil	glede	IFMSA	prakse	ginekološki	oddelek	najbolj	organiziran	in	smo	imele	tedenski	razpored	na	

katerem	oddelku	smo	napisane	(rizična	nosečnost,	urgenca,	porodničnica,	splošna	ginekologija,	

načrtovanje	družine	itd.).	Poleg	tega	pa	smo	morale	določiti	tudi	datume	za	nočne	izmene.	Kolikor	se	

to	sliši	grozno,	je	to	bil	najboljši	del	prakse.	Saj	sem	med	eno	samo	nočno	izmeno	videla	veliko	več	

kot	v	celem	semestru	ginekologije	v	Sloveniji	(vem,	žalostno).	V	eni	nočni	izmeni	sem	videla	spontani	

splav,	naravni	porod,	carski	rez,	kiretaža	abscesa	na	dojki,	sum	na	raka	dojke,	zunajmaternična	

nosečnost	itd.		Enkrat	mi	je	pripravnica	celo	pokazala	sliko	otroka	s	kongenitalno	ihtiozo,	ki	se	je	rodil	

prešnjo	noč.	Zaradi	jezikovne	bariere	nismo	veliko	delale,	vendar	bolj	opazovale,	a	če	bi	bolj	

povprašale,	bi	imele	možnost.	Nam	je	pa	mentorica	dejala	na	začetku,	da	je	nebo	naš	meja,	kaj	

želimo	delati	v	bolnišnici.	Kolegica	je	med	drugim	šivala	epiziotomijsko	rano.	Je	pa	res,	da	imajo	

tamkašnji	študentje	veliko	več	prakse	in	posledično	veliko	več	znanja.		Kolikor	se	to	lepo	in	prav	sliši,	

se	moraš	zavedati,	da	Tunizija	ni	tako	razvita	država	in	so	predvsem	higienske	razmere	zelo	slabše	

(zelo	malo	uporabljajo	razkužila,	rokavice	itd.),		bolnišnica	ni	ravno	čista,	na	hodniku	srečaš	tudi	

mačke,	v	operacijski	dvorani	pa	tudi	muhe.	Bolniki	pridejo	iz	najrevnejših	krajev,	tako	da	je	slika	kar	

žalostna.		

	

	

Mentorstvo	

Kratek	opis	dela	z	mentorjem.	

Kot	sem	omenila	v	zgornjem	odstavku,	smo	imele	čudovito	mentorico,	polno	motivacije,	energije,	

znanja,	optimizma,	razumevanja	in	še	bi	lahko	naštevala.	Če	bi	bili	vsi	profesorji	taki,	bi	bil	študij	

veliko	lažji.		

	



	
	

			 	

	

Socialni	program	

Tunizijska	 organizacijska	 ekipa	 se	 je	 zelo	 izkazala	 pri	 socialnem	 programu	 (v	 lokalnem	 mestu	 in	

nacionalnem).	Med	tednom	smo	po	kosilu	imeli	organizirane	oglede	Souss-a,	Monastir-ja,	Kairouan-a	

in	bljižnih	obal.	Organizirali	 so	 tudi	 kajakanje,	potapljanje	 (2x),	 paintball,	 zabave	 itd.	 Tako,	da	 se	 je	

vsak	dan	nekaj	dogajalo	in	niti	za	trenutek	nam	ni	bilo	dolgčas.	

Nacionalni	program	pa	je	bil	res	nekaj	posebnega.	Vsak	vikend	se	je	stopnjeval.	Prvi	vikend	smo	dan	

preživeli	na	peščeni	plaži	in	ga	zaključili	z	zabavo	na	strehi	z	ognjemetom	ter	torto.	Naslednji	dan	smo	

preživeli	 na	 skalnati	 plaži	 z	 športnimi	 aktivnostmi	 –	 SUP-anje	 in	 bananca.	 Drugi	 vikend	 smo	 šli	 na		

odročen	 sever	 Tunizije,	 kjer	 smo	 bili	 celi	 vikend	 brez	 signala.	 Prvo	 noč	 smo	 preživeli	 na	 zabavi	 na	

peščeni	 plaži	 z	 ognjem.	 Drugi	 pa	 je	 bila	 internacionalna	 zabava.	 Priporočam,	 da	 prineseš	 kakšne	

slovenske	 jedi	 s	 	 seboj.	 	 Lahko	 tudi	 alkohol,	 ampak	 predpostavljaj,	 da	 bo	 vsak	 želel	 prinesti	

najmočnejšo	alkoholno	pijačo	in	zabava	je	bila	kar	brutalna	(že	v	slabem	smislu).		Zadnji	vikend	je	bil	

pa	višek	vsega	dogajanja.	Jahali	smo	kamele,	vozili	se	s	kombiji	po	sipinah	ter	si	ogledali	sončni	zahod	

v	puščavi	(ni	boljšega	kot	to).	Vglavnem,	dih	jemajoče.		

	

Splošna	ocena	izmenjave	

Če	 povzamem,	 izmenjava	 je	 bila	 nepozabno	 doživetje,	 predvsem	 zaradi	 ljudi,	 ki	 sem	 jih	 spoznala.		

Doživetja	so	bila	prečudovita.	Res	pa	je,	da	so	razmere	v	Tuniziji	veliko	slabše	kot	v	Sloveniji,	in	če	se	

odločiš	 za	 Tunizijo,	 moraš	 biti	 pripravljen	 na	 to	 in	 moraš	 biti	 pripravljen	 se	 prilagoditi.	 Saj	 zaradi	

pomanjkanja	 financ,	 nimajo	 enakih	možnosti	 kot	mi,	 vendar	 delajo	 najboljše	 kot	 lahko.	 Tako	 sem	

lahko	le	hvaležna	za	razmere	v	Sloveniji.		Hkrati	pa	se	kot	ženska	moraš	zavedati,	da	imajo	drugačen	

pogled	na	ženske	in	da	si	velikokrat		pogled	poželenja.		

A	ne	glede	na	vse,	je	bila	to	izkušnja	mojega	življenja.		

	

	

	

Potrebnik	

Kot	sem	že	omenila,	kot	ženska		potrebuješ	dolge	hlače,		dolge	rokave	in	ruto.	Drugače	pa	še:	pršilo	

proti	 komarjem,	močna	 sončna	 krema,	 domača	 lekarna	 (razkužilo,	 obliži,	 protibolečinske,	 lekadol),	

kopija	passporta	(da	ne	nosiš	vedno	sabo	originala)	in	ISIC	kartica.	V	operacijski	potrebuješ	tudi	svoje	

kirurške	obleke-		scrubse,	kar	ti	priporočam,	da	kupiš	v	Tuniziji	(jaz	sem	kupila	hlače	za	12	DT-	4	EUR,	

celotne	scrubse	dobš	za	25	DT).	



	
	

			 	

	

Približna	razdelitev	stroškov	

-	transport	(letalska	Zagreb-Frankfut-	Tunis)-	240	EUR	

-	prijavnina	200	EUR	

-	hrana	in	ostali	stroški-	350	EUR	

-	socialni	program	-200	EUR	

-zdravstveni	zavarovanje	v	tujini	(Zavarovalnica	Sava)	-	45	EUR	

-	cepljenje	(hepatitis	A	in	tifus)-	75	EUR	

	


