
Praksa v Egiptu 09 
 

 

Poletno izmenjavo v Egiptu sem opravljal v Ismailiji, to je 3. največje egipčansko mesto z 

milijon prebivalci, ki leži ob sueškem prekopu, približno 110 km iz Kaira. Zaradi veliko 

zelenja ga Egipčani imenujejo tudi »Mali Pariz«. 

Mesto je bila šele moja tretja želja, vendar mi kasneje ni bilo nikoli žal, da nisem dobil bolj 

popularnih Alexandrije ali Kaira… 

 

Pred izmenjavo: 

V začetku meseca maja (2 meseca pred pričetkom izmenjave) sem najprej dobil mail 

kontaktne osebe, če mi odgovarja, da z izmenjavo pričnemo 10 dni kasneje kot sem napisal v 

elektronski prijavi, nato pa sem 14 dni za tem prejel še uradno IFMSA »confirmation letter«. 

Kontaktna oseba mi je bila še kasneje na voljo, vendar je ponavadi trajalo kakšen teden, da mi 

je odpisala, kar za Egipt sploh ni slabo. Welcome letter z vsemi napotki smo prejeli 14 dni 

pred pričetkom izmenjave. 

 

Prihod v državo: 

Najprej sem z letalom prispel do Kaira. Z vizo ni nobenih problemov, kupiš jo kar na letališču 

(15 $). Nato sem z avtobusom nadaljeval pot do Ismailije. V »welcome letter« so nam vse 

natančno razložili, kateri avtobus, vlak ali taxi vzameš.  

Na avtobusni postaji v Ismailiji me je pričakala kontaktna oseba in me tudi odpeljala do 

nastanitve. 

 

Nastanitev: 

Najprej smo bili nastanjeni v nekakšnem hostlu, kjer so bile razmere res slabe. Razložili so 

nam, da je to le začasno, dokler se v roku 4 dni ne zberemo vsi študentje, saj je bila ta lokacija 

ugodnejša glede bližine centra mesta (internet, trgovine,…) in je bilo lažje za uskladit prevoze 

itd. Obljubljena nova lokacija pa bi naj imela v sklopu kompleksa tudi bazen,… Tu pa se je 

zalomilo, saj so lokacijo želeli neki vladni predstavniki in je bila rezervacija s strani lastnika 

dan pred pričetkom odpovedana (kolk gre temu res verjeti ). Iz hostla smo po 4 dneh vseeno 

bili prestavljeni na drugo lokacijo (privat stanovanja). Stanovanje je bilo 4 sobno, 

klimatizirano, z dvema kopalnicama, kuhinjo balkonom, TV,… V vsakem stanovanju nas je 

bilo po 5 študentov, ločeno fanti in punce  (Egipt pač…). 

Zagotovljen je bil en obrok hrane na dan, in sicer kosilo v bolnišnici, kjer si lahko kosil, tudi 

če tisti dan nisi delal. Kosila so bila res dobra, a enolična (vsak dan riž s testeninami, piščanec 

ali goveje meso, omaka- 4 vrste, zelenjava za prilogo, sladica pa ponavadi lubenica ali 

grozdje), baje je tako povsod po Egiptu. Hrana res ni problem, ker je tudi v restavracijah zelo 

poceni (od 30 centov-npr. tradicionalni kushari, do 2,5€-npr. pica).   

 

Praksa: 

Prakso sem opravljal na oddelku za splošno kirurgijo. Mentor je bil prijazen in se je trudil, da 

bi nam delo naredil čimbolj zanimivo. Vse je bilo zelo fleksibilno in stvar dogovora, 

večinoma smo bili v bolnici od 10-14, če pa si želel biti prisoten pri operacijah si prišel okoli 

9. Na oddelku si lahko čistil rane, poskusil vzeti arterijski vzorec krvi,… v operacijski dvorani 

pa si bil v vlogi opazovalca, lahko bi tudi asistiral, a ni ravno priporočeno zaradi veliko 

hepatitisa C. Zaradi nestrogih sterilizacijskih pravil si bil lahko čisto ob operacijski mizi, tudi 

če nisi bil asistent in med operacijo je seveda dovoljeno slikat . Prisoten si bil lahko pri 

operacijah iz vseh področij kirurgije, področja lahko mirno menjavaš celo tekom operacij. Če 

si želel biti kakšen dan na internem oddelku tudi ni bil noben problem, sam sem tam preživel 



en dan,  ker sem želel videt tropske primere (lišmaiozo, shistosomozo), veliko pa je tudi 

primerov z jetrno odpovedjo (HCV). 

Uradno bi moral biti v bolnici 14 dni, vendar to zaradi veliko izletov, ki so nam jih 

organizirali egiptovski študentje skoraj ni bilo mogoče. 

 

Družabni program: 

Egiptovski študenti so nam res organizirali super družabni program. Z nami so praktično 

preživeli vsak večer v Ismailiji, nas peljali bowlat,… 

Poleg Kaira smo obiskali še Alexandrijo, Raas Elbar (delta Nila), Port Said, polotok Sinaj in 

plezanje na goro Sinaj (2300m), Dahab in Sharm el Sheikh s snorklanjem po koralnih 

grebenih Rdečega morja, pa s štirikolesniki po puščavi,… Poleg tega smo imeli še  nacionalni 

vikend v oazi Siwa (puščava na skrajnem zahodu Egipta) z vsemi medicinci, ki so bili na 

izmenjavi v Egiptu. Tam pa safari z džipi, pa sandboarding, kopanje v hladnem in toplem 

izviru in poslastica-spanje sredi puščave…  

Ekipa štirih študentov pa smo si sami organizirali še ogled Luxorja na jugu, tako da smo 

praktično videli cel Egipt. 

 

 

Splošni vtis/težave 

Mislim, da je izmenjava v Egiptu super opcija, če želite veliko videti, manj pa boste z njo 

pridobili na strokovnem področju. Ismailija je veliko manj nasičena s prometom kot 

Alexandrija in Kairo in nekoliko cenejša, predvsem se to pozna pri vožnji s taxiji. 

Tekom izmenjave me je še najbolj motilo čakanje zaradi česar je kakšna stvar včasih izpadla 

neorganizirana. Vedno se na nekoga čaka, na zdravnika v bolnici, na lokalne študente, na 

avtobuse, ampak takšna je njihova kultura in tekom meseca postaneš zelo potrpežljiv človek 

(ena ura čakanja ti mine ko keks ). V mestih je problem tudi (ne)čistoča, ampak to je pač 

Afrika. Naj omenim še to, da je za punce, ki so bile na izmenjavi, včasih bilo moteče, da so 

pač atrakcija za Egipčane, ki jim ni nerodno nepremično strmet tudi uro, če je treba in pa 

dodat kakšen čuden zvok »ppss pss« . 

Zaradi ostalih lepih trenutkov in prijaznih ljudi na te manj prijetne pripetljaje hitro pozabiš… 

 

 

Za kakršnakoli vprašanja, nasvete, slike, skratka karkoli sem vedno na voljo  

 

 

 

Domen Slapnik 

domen.slapnik@gmail.com 

 

 

 

 


