
 

Poročilo poletne klinične izmenjave 2012, Akra, Gana  

 

Res je teţko zliti na papir vse izkušnje in spomine, ki so se nabrali v šestih tednih. Ţe sama 

uporaba šumnikov na tipkovnici mi predstavlja velike probleme, v Afriki računalniki ne 

poznajo č-ja, š-ja in ţ-ja.  

Pa vendar pozna Afrika milijon in eno stvar, ki je Evropa ne. Če nič drugega, znajo zares 

uţivati v času, ki ga imajo na voljo. Ko sem se v decembru odločila, da ţelim opravljati svojo 

poletno klinično izmenjavo v eni izmed drţav črne, podsaharske Afrike, si niti pribliţno 

nisem predstavljala, kaj pričakovati. Verjetno je bilo tako še najboljše in ves strah, ki se je v 

meni nakopičil v dnevih pred odhodom, je imel čas počasi izpuhteti. Res, predstavljaš si 

najhujše moţne scenarije in potem si presrečen, ko vidiš, da so v drugem okolju kriteriji za 

najhujše moţne scenarije popolnoma drugačni.  

Z Mojco Kozinc (študentko 4. letnika) sva 20. julija letošnjega poletja sedli na letalo v 

Budimpešti in začeli najino pustolovščino. Samo potovanje do Akre, glavnega mesta Gane je 

trajalo več kot en dan z vmesnim postankom v Kairu. Najini kontaktni osebi Joel in Isaac sta 

naju z najboljšimi nameni ţelela pričakati na letališču, vendar sva midve ţe v Budimpešti 

našli Slovenca, ki je prav tako potoval v Akro, in tako sva z letališča uporabili kar njegov 

prevoz. Z ganskima študentoma smo se našli kasneje v Korle Bu-ju (ena izmed mnogih 

mestnih četrti v Akri, poznana predvsem po bolnišnici). Res sta naju lepo sprejeli, še isti dan 

sta nama razkazala celoten kompleks, priskrbela kupone za prehrano in sobo v D hostlu, ki je 

postal najin dom za en mesec. Ta najin medicinski D hostel je bil res ena izmed najbolj 

luksuznih stavb v kompleksu, kjer sicer ni bilo tople vode (čez čas je niti ne pogrešaš več), so 

pa tuš kabine imele vrata, kar je bilo več kot pa sva pričakovali. Bilo je super, da sva prispeli 

v soboto, imeli čas za kratko asimilacijo v nedeljo in potem v ponedeljek pričeli z bolnišnično 

prakso, ki je trajala od 23. 7. 2012 do 17. 8. 2012.  

 

Prakso sem 

opravljala na 

oddelku za 

ginekologijo in 

porodništvo v 

Korle-Bu  

Teaching 

Hospital. Moj 

vsakdanjik je bil 
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spremljala 

skupino 

študentov, ki so 

opravljali svoje 

redne vaje in se 

istočasno 

pripravljali na izpit, ki so ga imeli v tednu po končanju moje prakse. Res sem imela srečo, da 

sem bila sprejeta na ţelen oddelek, saj sem tako lahko spoznala delo v ambulanti, operativno 

in tudi postoperativno oskrbo pacientk. Vsak dan v tednu sem s študenti opravljala drugačno 

vrsto dela. Ob ponedeljkih smo imeli predavanja in vizite po enem izmed oddelkov 

porodništva, v torek ginekološko ambulanto, ob sredah sem prisostvovala operacijam, v 

četrtek porodniški ambulanti, v petek pa vizitam na oddelku, kjer so leţale ţenske po 

ginekoloških operacijah. Ambulantno delo je obsegalo jemanje anamneze in opravljanje 



splošnega pregleda pacientk, kasneje smo vse ugotovitve poročali mentorju skupine. Tudi 

sama sem opravljala preglede, ţal pa nisem mogla sodelovati pri jemanju pacientove 

zgodovine. Problem je predstavljala nepremostljiva ovira v jeziku, kajti neizobraţeni ljudje v 

veliki večini ne govorijo angleščine, ki je uradni jezik, tako da se tudi študentje in zdravniki z  

njimi pogovarjajo v lokalnih narečjih.  

Všeč mi je bil način dela, ki ga imajo zdravniki s študenti. Vsak izmed učencev je odgovoren 

za enega pacienta in ga spremlja ves čas bivanja v bolnišnici. Ko bolnik, v našem primeru 

bolnica, prvič pride do zdravnika, študent vzame anamnezo, jo predstavi zdravniku, asistira 

pri morebitnih operacijah, ki so del zdravljenja, in kasneje pacientko spremlja skozi proces 

okrevanja. Škoda je, da v našem sistemu ni moţnosti za enako vrsto učenja. Ganski študentje 

medicine večinoma v bolnišnici tudi po večkrat na dan, saj čutijo obvezo do svojega pacienta 

in se istočasno zavedajo, da se bo zdravnik včasih obrnil tudi nanje s kakšnim vprašanjem o 

pacientovem zdravju.  

Spoznala sem kakšno veličino imajo afriški zdravniki, saj z omejenimi diagnostičnimi 

moţnostmi spoznajo popolnoma enake bolezni kot pri nas. Veliko večjo teţo igra klinični 

pregled pacienta, ki ga do potankosti obvladajo in interpretirajo. Ginekološke bolezni s 

katerimi se srečujejo v Afriki so v večini enake našim, vendar so metode zdravljenja kar 

precej časa v zaostanku. Nepozabna izkušnja je bila prisostvovanje ginekološkim operacijam 

na odprtem trebuhu, pri katerih so ţenske bedele! Res je, da je ceneje narediti lokalno 

anestezijo kot splošno in res je, da ima lokalna anestezija manj zapletov, vendar si ne znam 

predstavljati takšne izvedbe te velike operacije pri nas. Pri nas včasih naredijo splošno 

anestezijo celo pri zamenjavi kolka, kaj šele pri operacijah na odprtem trebuhu! Pri eni 

operaciji je ţenska večkrat bruhala in ves čas operacije glasno stokala, izgubila ogromno krvi, 

a na koncu preţivela. Je pa Korle-Bu Teaching Hospital 1A bolnišnica za tamkajšnje razmere, 

če upoštevamo, da je treba samo stopiti čez cesto in ţe si v predelu, kjer ljudje ţivijo v skupaj 

zbitih hišah iz lesa ali plastike, brez tekoče vode in elektrike. Higiena je predstavljala 

naslednjo presenečenje, kajti vsak, ki je prisostvoval operaciji, si je moral priskrbeti svoja 

oblačila in obutev, ki niso nikoli videla bolnišnične pralnice in sterilizacije.  

Ko začneš spoznavati zdravstveni sistem v drugih predelih sveta in ga hočeš-nočeš primerjaš 

z našim, postane jasno, da je zdravstvena oskrba pri nas enkratna. Vsak pomoči potreben 

človek dobi zdravljenje, ki ga potrebuje, za razliko od tamkajšnjih razmer. Večkrat se je 

zgodilo, da smo študentje zbirali denar za nakup osnovnih zdravil in pokritje stroškov 

zdravljenja. Pacienti na bolnišničnem zdravljenju morajo plačati za vsako porabljeno rokavico 

posebej, na voljo nimajo niti toaletnega papirja. Vso prehrano jim urejajo svojci, ki so prav 

tako zadolţeni, da dostavijo kri do laboratorija in v primeru dodatnih preiskav poskrbijo za 

transport pacienta do mesta opravljanja preiskave. 

  



 
 

  
 



V Afriki ţivljenje teče po drugačni, bolj umirjeni poti, kot sem je navajena doma. Ljudje 

imajo v povprečju po 7 ali še več otrok, ki postanejo samostojni še isti trenutek, ko shodijo. In 

otroku več pomeni, da od kakega turista dobi cedi ali 2 na dan (1 cedi= 40 centov), kot pa da 

bi dokončal 6-letno osnovno šolo. Je pa vseeno neverjeten občutek, ko mali črni fantek poišče 

tvojo roko in jo trdno drţi tudi po eni uri sprehajanja; res pravo znamenje prijateljstva. Čeprav 

nikoli ne moreš bit popolnoma prepričan, da v tebi ne vidijo samo denarja na dveh nogah. 

Ganci ţivijo bolj umirjeno ţivljenje, je pa le-to izjemno hrupno. Povsod trobijo taksiji in 

otroci kričijo »obruni, obruni!« (beli človek) na vsakem koraku. Mislim, da sem v celem 

mesecu najbolj pogrešala to, da zaradi velike koncentracije vlage v zraku, na koncu dneva 

nikoli nisem mogla leči v popolnoma suho posteljo. In mrčes.. Pajki, komarji in muhe ce-ce 

so pustile pečat na mojih nogah, prav lepi hieroglifski vzorec krasi moje okončine in nič ne 

zgleda, da bo zbledel v kratkem. Obvezno moram omeniti izkušnjo, ki sva jo z Mojco doţiveli 

v času proti koncu najinega potovanja. Prespali sva v enem izmed obalnih resortov, ki na sliki 

zgleda fantastično (lesene hišice na plaţi), vendar je bilo v resnici vse tako vlaţno, da je bilo 

nemogoče zaspati. Bilo ni niti najmanjše moţnosti, da bi razprla tisto mreţo proti komarjem 

iz katere je skoraj teklo, tvegati  malarijo je bilo dosti bolj izvedljivo.  In ko sva se zjutraj 

zbudili, celi popikani od stenic in drugih ţuţelk, sva opazili, da je nekaj pojedlo Mojčin kruh 

iz vrečke, ki je čudeţno padel na tla sredi noči. Na njem so bile vidne sledi zobovja. Bolje je, 

da sploh ne začnem razmišljati o vseh godalcih s katerimi sva si delili tisto hiško.  

 

Vedno znova me preseneti, ko se spomnim, kako 

trdoţivi so ti ljudje. Neverjetno so trpeţni in 

ogromno prenesejo. Opazila sem, da so v povprečju 

manjše rasti kot Evropejci in mislim, da lahko 

razloge za to iščemo v njihovi enolični prehrani, ki 

zagotovo ne prinese organizmu dovolj vitaminov in 

mineralov, ki so potrebni za rast. Cel mesec 

izmenjave smo jedli večinoma samo riţ in kos 

piščanca ter preostalo lokalno hrano, največkrat 

pripravljeno iz koruze, ki je vedno na voljo; pri nas 

sadimo razne vrste roţ v gredicah okoli stavb, v 

Gani je pa vsaka rodovitna zemlja izkoriščena za 

rast koruze. Tudi vlaga v zraku omogoča rast 

raznim plesnim in glivam na katere smo belci 

mnogo bolj dovzetni. Črnci res prenesejo marsikaj!  

Bila sem v eni izmed najbolj razvitih afriških drţav, 

ţe iz zgodovine znane kot del Zlate obale ali 

Golden Coast v originalu. Pred kratkim so na jugu 

drţave našli nove rezervoarje nafte, so pa tudi eni 

izmed največjih svetovnih izvoznikov zlata in kakava, vendar je prav ţalostno kako 

prebivalstvo ne zna izkoristiti potenciala, ki ga imajo. Vse poteka neverjetno počasi, kar je za 

naš nenehno razvijajoči se svet nepredstavljivo in tudi ljudje so takšne mentalitete, da raje 

stvari pustijo za jutri, če res ni nujno potrebno, da nekaj storijo še isti dan. Po mesecu in pol 

besedna zveza »delam kot Zamorc« dobi popolnoma nasproten pomen in ne moreš se otresti 

občutka, da je pogosto en in edini cilj v dnevu povprečnega Ganca najti nekaj za pod zob.  



 
Gana je bila neverjetno prijazna do mene, odprla mi je popolnoma drug svet, me toplo 

sprejela in ponovno spustila iz rok. Bogatejša sem za ţivljenjsko izkušnjo, ki me je naučila 

ceniti malenkosti v svojem ţivljenju, ţiveti iz dneva v dan v miru in brez stresa. Neizmerno 

sem hvaleţna vsem, ki so mi omogočili preţiveti letošnje poletje pod afriškim soncem. To je 

bil moj dom za šest tednov. Spoznala sem, da ko kam potuješ za krajši čas, za kak teden, se 

tistega kraja ne moreš navaditi do te mere, da bi ga lahko imenoval dom. Res sem vesela, da 

obstaja na tej polobli še en kraj, popolnoma drugačen od mojega rodnega Maribora pa vseeno 

tako podoben, da mi tam ţiveči ljudje, prav tako dajejo občutek pripadnosti. Afrika še se bova 

srečali!  

 

Alenka Koren 


