
Poročilo o izmenjavi, Gana, julij 2014 
Zakaj Afrika? Zakaj Gana? Vsi so me spraševali tovrstna vprašanja. Pravega odgovora še sam ne 

poznam. Zakaj pa ne? Definitivno najbolj drugačna izkušnja od vseh že do sedaj doživetih. Lahko bi 

izbral kaj drugega, pa nisem. Afrika me je vabila že od malih nog, ko sem prebiral pustolovščine prvih 

raziskovalcev,  ki so se prebijali skozi džunglo. In tako sem šel,  konec junija 2014, niti 24 ur po 

zadnjem izpitu četrtega letnika. Moja prva ganska izkušnja se je začela že preden sem sploh stopil z 

letala na afriška tla. Pojavil se je namreč problem pri pridobitvi vize, tako sem jo dobil šele dan pred 

odhodom. Ampak nič za to, ena izkušnja več, ena izmed mnogih, ki sem jih doživel v Gani. 

Na pot sem se odpravil s Heleno, študentko šestega letnika, oba sva si izbrala isto mesto izmenjave in 

sicer Kumasi v Ashanti regiji Gane. Na letališču sva spoznala še dva študenta iz Medicinske Fakultete 

Ljubljana. Naključje je hotelo, da smo vsi štirje leteli na isti dan in bili sprejeti v isto bolnišnico Komfo 

Anokye Teaching Hospital, tako da smo začeli potovanje skupaj. Po nekaj dneh privajanja na novo 

kulturo in okolje v Accri 

smo se odpravili v 

Kumasi. Že takoj po 

izstopu iz avtobusa se je 

začelo afriško čakanje. 

»No hurry in life« je 

pisalo na enem izmed 

trotrojev, zdi se mi, da 

so to odlične besede, ki 

opišejo njihov način 

življenja. Čakali smo na kontaktno osebo, da nas pobere na avtobusni postaji in odpelje v hostel, 

čakali smo skoraj en teden, da smo začeli z delom v bolnišnici, saj naši papirji očitno niso bili urejeno, 

ko smo prišli. Čakali smo na zdravnike, da so končno prišli v službo in začeli z delom, čakali smo na 

sterilizacijo kirurških instrumentov, saj so imeli le en set za eno vrsto posega. Sprva nas je motilo vse 

to čakanje, saj smo navajeni kolikor toliko točnega začenjanja, ampak s časom se navadiš vsega.  

Prvi dan naše izmenjave je bil državni praznik in s tem dela prost dan. Lokalni študentje so nas 

odpeljali na tržnico, kjer so kot vsako leto imeli kliniko na prostem - zastonj preglede in razdeljevanje 

zdravil. To je bila zelo zanimiva izkušnja, delo v množici ljudi, hkrati pa izjemno naporno. Bili smo 

zadolženi za merjenje krvnega pritiska in če ga lahko v takem hrupu in gneči izmeriš, ga lahko izmeriš 

v vsakih pogojih.  



Bivali smo v študentskem domu, ki je bil zgrajen leta 2011, izgledal pa je, kot da bi bila stavba stara 

najmanj 50 let. Dobili smo majhno sobico v kateri smo bivali štirje študentje, kopalnico pa smo si 

delili še s štirimi lokalnimi študenti. Tekoče vode nismo imeli večji del dneva, tako da smo si jo morali 

shranjevati v veliko vedro, vendar se je zgodilo, da smo bili včasih popolnoma brez nje. Prehrano smo 

imeli urejeno v kantini na kampusu, na voljo smo imeli šest različnih obrokov v teoriji, v praksi pa je 

bil na meniju riž in piščanec. Čez čas iščeš kakršnokoli alternativo, da ti le ne bi bilo treba spet jesti 

piščanca. Hrana je sicer res enolična, ampak je poceni in če se potrudiš, lahko najdeš »našo« hrano. V 

študentskem domu imajo sicer kuhinjo, vendar si mora vsak sam prinesti svoj kuhalnik in plin, tako da 

nam ni nič kaj koristila. 

Dobiš pa vsepovsod 

odlično, res odlično sadje. 

Mango! 

V bolnišnici so nas dodelili 

vsakega študenta svoji 

ekipi zdravnikov, ki smo jim 

nato sledili in opravljali 

različne naloge. Bil sem na 

oddelku za splošno kirurgijo. Moja ekipa je imela operacijske dneve v ponedeljek, v torek in sredo so 

bili pregledi bolnikov na oddelku, v četrtek posvetovalna ambulanta, petek pa je bil rezerviran za 

kliniko raka dojke. V Gani imajo zelo zanimivo organizacijo dela, saj nimajo enotnega urnika, recimo 

vsak dan od sedmih do treh, ampak je zelo različen. Tako se zdravniki na delo pojavijo nekje do 

devete ure, zaključijo pa včasih ob petih popoldne ko končajo z operacijami, včasih pa že ob desetih 

zjutraj. Delo v bolnišnici je obsegalo večinoma sledenje zdravnikom pri viziti, kar ni bilo posebno 

zanimivo, saj so bolniki večinoma okrevali po operaciji. Po drugi strani pa je bilo delo v operacijski 

dosti bolj zanimivo, saj če si le 

hotel si lahko asistiral pri 

operacijah, tako da je osem ur v 

operacijski hitreje minilo kot 

ena ura na oddelku. V bolnišnici 

vidiš veliko zanimivih primerov, 

ki so pri nas redkost, pri njih pa 

del vsakdanjega delovnika 

zdravnika.  

 



Organiziranega socialnega programa je bilo bolj malo, saj je 

bila sama organizacijska ekipa precej slaba, od zamujanja do 

netočnih informacij in podobnih problemov. Organizirane naj 

bi imeli tri vikend izlete vendar je tretji odpadel iz nam 

neznanih razlogov. Tako smo si videli sveti gozd opic, slapove, 

trdnjave, ki so služile trgovini s sužnji, viseče mostove štirideset 

metrov nad džunglo, čudovite peščene plaže in predvsem 

afriški način življenja iz prve roke. Večino časa smo se družili 

med seboj in z ostalimi družabnimi ganskimi študenti, vendar 

sklepanje prijateljstva ni ravno težko, saj vsak hoče biti tvoj 

najboljši prijatelj in ti skuša nekaj prodati ali pa tudi ne. Vsak 

dan smo nekaj počeli, nikoli ni bilo dolgčas. Od obiskov 

restavracij in barov, raziskovanja največje tržnice v zahodni 

Afriki, raznoraznih dnevnih izletov pa do safarija.  

Z izbiro mesta izmenjave sem zelo zadovoljen, čeprav se mogoče tega v poročilu tega ne razbere. Kot 

sem že napisal, človek se vsega privadi in neha skrbeti za vsako stvar in kaj hitro padeš v sproščeni 

način življenja. Z 

akademskega vidika 

izmenjava ni bila tako 

dobra kot bi lahko bila 

kje drugje, z 

življenjskega vidika pa 

toliko boljša. Gana še 

kdaj? Takoj.  
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