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POROČILO IFMSA IZMENJAVE V GANI (julij 2011) 

»Don't wooooorry, just relax.« je stavek, ki ga v Gani največkrat slišiš in kaj hitro tudi nezavedno 
ponotranjiš. Sama nisem dolgo razmišljala, katero državo bom izbrala za mojo medicinsko izmenjavo. 
Vedno me je nekako vleklo v Afriko, zato so bila pričakovanja velika – a na srečo izpolnjena. Kot 
pravijo, je Gana za prvi obisk črne celine najprimernejša – prijazna, dokaj nenevarna dežela, polna 
angleško govorečih in gostoljubnih ljudi.  

Pred odhodom: 

Najkasneje mesec pred odhodom se je potrebno cepiti proti rumeni mrzlici in hepatitisu A, proti 
meningokokom in tifusu je cepljenje izbirno. Prav tako je potrebni nakup antimalarikov in jih začeti 
jemati en teden pred odhodom (sama sem izbrala tedenske tablete Lariam – nobenih težav s 
stranskimi učinki). Vsekakor toplo priporočam nakup mreže proti komarjem za spanje in repelenta z 
najmanj 30% vsebnostjo DEETA, ker so komarji tam precej številčni in nadležni. Preveri na 
http://www.zdravinapot.si/destinacije/afrika/gana. 

Letalsko karto je priporočljivo kupiti najmanj 2 meseca pred predvidenim odhodom, saj so takrat 
cene še nižje. Jaz sem izbrala Global travel agencijo, povratna karta je stala slabih 800 eur. 

Z vizo ni nikakršnih problemov, vendar se je ne pridobi na angleški ambasadi v Zagrebu kot piše na 
spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve RS, temveč na ganski ambasadi v Beogradu. Prijazen 
gospod ti izda s predhodno izpolnjenim obrazcem 90-dnevno vizo za 50 eurov (za vsak slučaj imejte s 
sabo CA ali IL, sama ga sicer nisem potrebovala).  
http://www.ghanaembelgrade.com/embassy/consular-and-visa-affairs.php 

 

1.) Čas izmenjave:  27. 6.  – 5. 8. 2011 
Termin, katerega sem si izbrala za izmenjavo, je po mojem mnenju odličen zaradi več 
razlogov. Prvič, v poletnem času je v Gani veliko tujih študentov, tako da je celotna ekipa 
internacionalna ter tako bolj zanimiva, socialni program je organiziran (z vikendskimi izleti), 
pa še gansko vreme ni preveč vroče (povprečno okoli 25 stopinj Celzija) zaradi deževne dobe. 
Dobrih 5 tednov pa je tudi je dovolj za dodatno vandranje po Gani. 
 

2.) Nastanitev v Accri 
Po večernem prihodu na letališče v Accri me je takoj pričakala moja kontaktna oseba Frank, 
skupaj s še dvema prijaznima medicinskima študentoma.  Takoj so me odpeljali (dobre pol 
ure vožnje) v predel Accre, imenovan Korle Bu, kjer je locirana glavna bolnišnica in študentski 
hostel. Sprva so me dali v sobo k domačinki Comfort, kasneje pa sem bivala skupaj s 
Francozinjo in nato Španko. Po pričakovanjih študentski dom ni višek čistoče in urejenosti, 
vendar je zato toliko bolj družabno in prijazno okolje. Kopalnice in WCji so seveda skupni na 
eno nadstropje, ločeni za dekleta in fante, kaj več zasebnosti pa ne dobite. Če nimate težav s 
sramežljivostjo pred istospolnimi golimi osebki,  ne boste imeli problemov, drugače pa 
priporočam tuširanje v večernih urah.  Pranje oblačil je bilo po izbiri lastnoročno, ali pa si 
dal prijazni perici 5 cedijev (naših 2,5 eur) za eno veliko vrečo perila in naslednje jutro je bilo 
vse lepo oprano in suho. 
 
 
 

http://www.zdravinapot.si/destinacije/afrika/gana
http://www.ghanaembelgrade.com/embassy/consular-and-visa-affairs.php


3.) Prehrana 
Po pričanju (oz. poročilih) predhodnih študentov  v Gani je lokalna hrana okusna in 
raznovrstna - če imaš rad pekočo hrano mogoče. Ker sama nisem pristaš česarkoli pekočega, 
mi lokalne specialitete niso ravno dišale. Banku, fufu, jelof riž – vse z veliko okusa, a za moje 
pojme preveč žgočega za celotni prebavni trakt . Tako da sem bila veliko večino dni na 
pečenem rižu s piščancem ali ribo. Prijazna gospa  Ja, ki ima v pritličju hostla svojo trgovino in 
»restavracijo« (kjer lahko unovčiš svoj enodnevni zastonj obrok) vsak dan skuha natanko isti 
obrok, vendar zelo okusen (riž s pridihom rezancev in zelenjave, piščanec in »plaintain« - 
podobno banani). Če se dobro razumeš z njo, ti proti koncu že celo postreže s svojim 
najljubšim kosem mesa.  Sicer en zastonj obrok na dan ni dovolj za preživetje, tako da je 
ulica druga restavracija, kamor smo zahajali po hrano. Odlični so omletni sendviči, sveže 
sadje (cel ananas za pol evra, sladke banane, papaje, mangoti, pomaranče,…) in krofi, naša 
najljubša destinacija za večerjo pa je bila restavracija z slonokoščenimi jedmi. Riba v zelenjavi 
s kuskusom in omakami, katere ješ z rokami – nepozabljivo … 
 

4.) Bolnišnica in medicina 
Kot vse ostalo v Gani, se na ureditev dokumentov in uradni začetek prakse tudi pošteno 
načaka. Po samoiniciativnem tednu dela/učenja na ginekologiji in porodništvu skupaj z mojo 
kontaktno osebo sem bila končno dodeljena na oddelek splošne kirurgije, kjer so me dali 
skupini študentov, ki opravljajo »junior clarkship« na kirurgiji. Na splošno je sistem izmenjave 
malo drugačen kot v Mariboru (ko si na kirurškem oddelku večino časa samo v operacijski) in 
si dejansko popolnoma vključen v proces študija. Torej, skupaj s svojo skupino sem 
obiskovala predavanja, tutorske seminarje (na katere si se lahko pripravil in vsaj prebral temo 
vnaprej), vizite, predstavljanja pacientov, kirurške ambulante, urgenco in operacijsko 
dvorano. Profesorji oz. zdravniki so zelo prijazni, vendar tudi avtoritativni in polni širšega 
znanja. Čeprav zahtevajo od študentov veliko, tudi sami dajo veliko »feedbacka«. Večkrat 
sem bila tudi sama vprašana kakšno kirurško ali internistično (na splošno je njihova kirurgija 
zelo širok pojem, obsegajoč veliko patologije, imunologije in interne medicine zraven), 
odgovor včasih pač veš, včasih ne – panike ni nobene. Kar se tiče videne patologije je 
predvsem zanimiva visoka pogostost tuberkuloznih zapletov, veliko je tropskih okužb, ki so že 
napredovale ali napačno zdravljene s strani lokalnih »zdravilcev« ter posledice slabo 
kontrolirane sladkorne bolezni (amputacije zaradi gangrene). Opazila sem veliko večji 
poudarek na podrobni vzeti anamnezi in kliničnem pregledu, saj zelo omejena sredstva niti 
ne dopuščajo kaj več od osnovnih laboratorijskih preiskav in rentgena. Kot tuj študent imaš 
priložnosti za pridobivanje novega znanja veliko, praktičnega mogoče malo manj, saj 
večinoma v operacijski zraven ostalih desetih nadobudnih študentov ni niti prostora za 
opazovanje, kaj šele asistiranje. Sama sem hotela tudi videti vsaj en porod afriškega deteta, 
kar mi je tudi kasneje uspelo. Na porodništvu sicer ni nobenega problema z asistenco, če si 
zainteresiran in več večerov na oddelku (največ porodov je pozno popoldne in zvečer) ti 
pustijo pomagati pri porodu in mogoče celo samostojno dostaviti dojenčka na ta svet.  
V bolnišnici je potrebno biti formalno oblečen (tako kot piše na IFMSA strani), kar se po 
mojem mnenju izkaže za resnično bolj profesionalno in resno. Fino je imeti tudi svoje 
»scrubse« (kar za nas ni ravno v navadi, glede na to da vse dobimo v UKC MB), vendar se 
lahko kupijo tam, za nizko ceno (okoli 5eur). Še en nasvet: če imate dovolj prostora v svojem 
kovčku in vam na koncu ostane kaj denarja, ga lahko porabite za precej cenejše angleške 
medicinske knjige (Oxford handbooks: 15eur namesto 30eur, najnovejši celotni Harrison: 20 
eur namesto 90!). 
 

5.) Socialni program in ekipa 
Ekipa tujih študentov v Accri je bila pretežno španska (okoli deset špancev), dve Slovenki z 
mano vred, Američanka, Poljak, Avstrijka, Nemka in nekaj Nizozemk. Na začetku meseca se 
sicer zdi, da afriška organizacija programa ne bo ne vem kaj, a so dokazali nasprotno. Razdelili 



so nam mesečni program, z večino zapolnjenimi dnevi in podaljšanimi vikendskimi izleti po 
deželi. Po dopoldanskem udejstvovanju v bolnišnici smo bili večinoma prosti, večeri pa so bili 
od plesni (vsako sredo čudovita salsa in reggea na plaži), kuhalni (internacionalna večerja), 
gurmanski ob uličnih jedeh in pizzi, filmski (šli smo v kino v edini tak »shopping center« v 
Gani – cene dražje kot v Evropi!) ali preprosto družabni ob igranju kart. Za vikende smo se 
ponavadi odpravili po celi deželi, vse do obale Cape Coast (gradovi s suženjskimi muzeji, 
Kakuum nacionalni park, prečudovite plaže…), v vzhodno Volta regijo (izjemni Wli slapovi v 
deževnem gozdu, opičje svetišče,...), na sever Gane (Mole nacionalni park, krokodilje 
močvirje, Burkina Faso,…) in relaksirali zadnje dni na plaži in v valovih (da, tudi srfati se da v 
Afriki ). Če vam potovanje v veliki skupini ne ustreza najbolj (tudi sama sem šla na sever 
Gane samo z dvema Špancema), lahko raziskuješ deželo sam, lokalni študentje tako ali tako 
ne gredo povsod zraven. Organizacijska ekipa je sicer zabavna, mogoče malo bolj prijazna 
(včasih celo preveč ;) do pripadnic ženskega spola, navaditi se je treba samo na stalno 
zamujanje; če v Gani nekdo reče, da se odpravimo ob 7h zvečer, to po navadi pomeni, da se 
začnemo zbirati okoli devete ure…Vendar je na koncu vse vredno čakanja, ko resnično 
spoznaš kaj je to ples na ulici in zabava do jutranjih ur. 
 

6.) Splošna ocena 
Izmenjava v Gani je bila prav gotovo nadvse zanimiva in pozitivna izkušnja z vseh vidikov. 
Kaosno  in umazano mesto Accra, s sicer odličnim družabnim življenjem, mi mogoče ni dalo 
še prave slike Afrike, kot jo vidiš v filmih – za to je treba iti malo ven iz mesta in kmalu te divja 
narava in preprostost presenetita v vsej svoji veličini. Vsekakor pa je Gana še boljši učbenik za 
medicino, vsaj kar se tiče širokega znanja in natančnega obravnavanja pacientov v celoti, 
kljub pomanjkanju sredstev in materiala. Pridni in motivirani ljudje se trudijo vsak dan sproti 
po svojih najboljših močeh ter tako večkrat presežejo naše domače strokovnjake – tako po 
človečnosti kot profesionalnosti. In upam, da sem vsaj kanček tega odnesla s seboj domov. 
 
Včasih moraš malo v tretji svet, da vidiš, kako resnično veliko imamo v naši prelepi deželici 
pod Alpami in kako neproduktivni s svojimi številnimi stroji znamo včasih biti. S takim 
potovanjem si sigurno širiš lastna obzorja, spoznavaš samega sebe v drugačnih situacijah, ki 
jih nisi vajen, ter preiskušaš svoje nove meje in mišljenja. Take vrste učenje pa je po mojem 
mnenju tako ali tako najboljša možna oblika, ki obstaja. Kot pravi kitajski pregovor, ki sem ga 
našla na platnici ganskega zvezka:  
»Tell me and I'll forget; show me and I may remember; involve me and I'll understand.« 
 
 
 

                                                                                                                Urša Lužovec 

luzovec@medicinec.si 
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