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Poletje po končanem 4. letniku sem se odločila 

preživeti na izmenjavi in zelo sem se razveselila, ko 

sem izvedela, da  sem ena izmed srečnic, ki odhaja 

v Gano.  

Skupaj z Alenko Koren sva najino »afriško 

izkušnjo« začeli 21.7.2012 in končali 2.9.2012 (vse 

skupaj = 6 tednov). Karte sva kupili še preden sva 

dobili CA in od 1. februarja naprej sem čakala 

samo še na odhod☺ 

V Afriko si želim že dolgo in iz različnih virov sem se »izobrazila«, da ob prihodu ne bi bila 

preveč šokirana.. Vendar zaman! Na nekaj takega se ne moreš pripraviti teoretično in ZELO 

sem vesela, da sem odšla ravno v Gano (ki je »Africa for beginers«) in videla eno bolj 

sodobnih bolnišnic v regiji – Korle-Bu Teaching Hospital (KBTH).  

 

Ob prihodu v Gano naju (kot večino ostalih študentov na izmenjavi) ni pričakala nobena od 

kontaktnih oseb in ker je slovenski telefon delal zelo slabo, sva se z najinima kontaktnima 

osebama dobili kar pri bolnici. Najina soba v študentskem domu seveda ni bila pripravljena 

(čistilka je bila notri cel dan, naslednje jutro pa sva preživeli s čiščenjem sobe, ker je bila 

umazanija zasušena na pohištvo in tla☺). Čez nekaj dni sva ugotovili, da v Gani vse poteka 

zelo drugače in da glavni moto je: »Don't worry, about a thing, cause every little thing is 

gonna be alright!« In tega sem se držala do zadnjega dneva, in DELUJE! 

 

Slika 1 Prihod na letališče, prepovedano slikanje? 



Cel mesec sem se potepala po oddelku za hematologijo in videla veliko novega. Čeprav sem 

si želela delati na pediatriji in sem bila sprva malo razočarana zaradi svojega oddelka, sedaj 

vem, da sem vseeno imela srečo. Avgusta se je namreč oddelek za pediatrijo odločil, da ne 

sprejema študentov in vsi študentje, ki so bili 

sprejeti na pediatrijo so namreč pristali na 

interni medicini, kjer se ni nihče potrudil, da bi 

jim kaj pokazal, povedal ali jih naučil. Na 

hematologiji pa sva bili samo 2 študentki (ena 

je odšla po prvem tednu avgusta) in večina 

zdravnikov tam nama je poskusila pokazati 

čimveč novega. Videla sem ogromno aspiracij 

kostnega mozga, lumbalnih punkcij, ogromnih 

bezgavk in limfomov. Pod mikroskopomm 

sem videla različne tumorje in pa okužbo z 

malarijo. Sama pa sem celo vzela kri in delala 

razmaze in dokazovala srpasto celično 

anemijo...  

Če odmislim začetno polovico moje izmenjave, ko 

sem samo sedela na stolu v ambulanti in gledala 

kdaj bo konec, je bila moja izmenjava zelo 

zanimiva. Teden in pol pa sem preživela na dnevni 

kliniki in tam sem sedela na stolu za zdravnikom 

in poskušala poslušati kar se je pogovarjal s 

pacientom. Na žalost pa sem bolj malo slišala ali 

pa razumela (kljub temu, da je uradni jezik 

angleščina, veliko ljudi še vedno ne govori angleško). Del, ki sem ga preživela na oddelku pa 

je bil zelo zanimiv. Zares ZELO hvaležna sem postala za naš zdravstveni sistem in 

zdravstveno zavarovanje, kljub temu da morda tudi pri nas ni vse popolno. Kljub 

zagotovilom, da veliko ljudi ima osnovno zdravstveno zavarovanje (uvedli so ga pred 2 

letoma!) in da le-to dobro deluje na sekundarnem nivoju, si ne bi želela biti eden izmed tistih 

Slika 3 Napis na ulici 

Slika 2 Napis v eni od vasic 



revežev, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo. Zavarovalnica namreč krije samo »osnovna« 

zdravila in preiskav, za vse ostalo pa je potrebno doplačilo. In veliko ljudi si tega ne more 

privoščiti. Ko stojiš ob bolniku uro in pol ter vidiš 2 zdravnika kako se ves ta čas trudita 

vzpostaviti periferni venski dostop za nujno transfuzijo (hematorkit je bil 6,3), ker bolnica 

nima denarja za centralnega, potem pa še pol dneva čakaš na vrečko s transfuzijo, se zaveš, da 

so razmere precej drugačne kot pri nas! 

 

Poleg dela v bolnišnici pa sem doživela kulturo, ki se od 

naše verjetno razlikuje prav v vsem! 

Tja sem prispela v soboto in že naslednji dan sem videla, da 

je cerkev ena najpomembnejših stvari in da praktično VSI 

hodijo k maši. Le-ta je bila sicer v lokalnem jeziku, ampak 

vseeno lahko trdim, da ni kot katerakoli od maš pri nas. 

Ljudje so peli in 

plesali, bili so kot 

»družina« in v 

cerkev so se prišli 

družiti, ne le poslušati kaj je Bog rekel. Seveda pa 

sem srečala tudi nekaj »verskih fanatikov«, ki so 

prišli na avtobus/tržnico in začeli pridigat (vendar pa 

je to očitno normalno, saj razen nas »obrunijev« ni 

bil nihče presenečen ali nejevoljen). In ko popolnoma 

sprejmeš njihovo kulturo in vero vidiš, da so Ganci neverjetno 

prijazni, ustrežljivi in za turiste res lepo poskrbijo. Vendar pa 

kljub temu, da je angleščina uradni jezik, veliko ljudi zna le nekaj 

osnovnih besed in sporazumevati smo se morali z rokami (edini 

zares mednarodni jezik, dokazano☺).  

Ampak vse je uspelo, videla in doživela sem ogromno in še več! 

Pečena opica za večerjo, mini piščanček v loncu, slon le 30m 

stran od mene, trop gazel ki skače po travi, gosenica velika kot 

Slika 4 Ženska na ulici, kuha fufu 

Slika 6 Otroci na ulici 

Slika 5 Največja odprta  tržnica v zahodni Afriki, Kumasi 



moj podplat, opica ki zna odpreti dlan, tropski deževni gozd, umivanje z vedri vode, malarija, 

ameba, koliščarji, komarji, otroci v šolskih uniformah, smeti, koze, piškoti, lulanje na ulici, 

klatenje kokosov, lovljenje rib, prisrčni otroci, sladoled in voda v PVC vrečkah, pisane 

tržnice, umetni lasje... Eden izmed študentov na izmenjavi je malo spremenil enega 

najpogostejših napisov (Ghana, land of gold) v »Ghana, land of biskuts and goats«, jaz pa bi 

dodala še »Ghana, land of biskuts, goats, nice people and garbage«. 

 

V zadnjih nekaj dneh, ko sem mislila da mi nič 

več ne more priti do živega, je Afrika pokazala, da 

ni kar tako. Pogrižena in popikana od neznanih 

živalic, brez 1/3 svojega kruha (ponoči ga je nekaj 

pojedlo), prepuščena sama sebi na neobljudenem 

križišču... Prvič sem pogrešala sistem 

funkcioniranja kot je v Evropi. Pa se je vse lepo 

izšlo in kljub temu, da mi je Afrika v 6 tednih 

prišla do živega, vem, da se še vrnem. Bilo je 

lepo, zanimivo, drugačno, na trenutke malo 

smrdeče in nekoliko manj sončno kot sem pričakovala. Pa vseeno čudovito, Gana je res 

prijetna država! Del bivanja je bil dobesedno »back to basics« - čas posvetiš le iskanju hrane, 

vode, suhe postelje... Vesela sem, da sem se naučila ceniti zmožnost zadovoljevanja osnovnih 

človekovih potreb!  

 

Življenje je lepo! 

 

Mojca Kozinc 

 

 

 

  

Slika 7 Ugriz? Pik? 


