
Poročilo iz strokovne izmenjave v Indoneziji 

Indonezijo sem izbrala za poletno izmenjavo, ker sem želela spoznati zdravstveni sistem v neki 

popolnoma drugačni in od Slovenije zelo oddaljeni državi. Zame je predstavljala neprecenljivo 

priložnost, ki mi je zgolj potovanje ne bi dalo. Izmenjava, zlasti bivanje pri družini in vsakodnevno 

bolnišnično delo, mi je omogočilo, da sem se vsaj za kratek čas zelo približala tamkajšnjim ljudem, 

dobila vpogled v njihov vsakdan, način življenja in probleme s katerimi se soočajo.  

Indonezija je v vseh pogledih raznolika in navdihujoča država, ki vznemirja vse čute s svojimi barvami, 

okusnimi jedmi, naravnimi lepotami, odprtimi in gostoljubnimi ljudmi, tradicijo glasbe in plesa. V njej 

se v sožitju prepletajo različne religije, jeziki in kulture. Je otoška država, kjer so se jeziki in kulture 

posameznih otokov razvijali v veliki meri neodvisno drug od drugega (737 še živečih jezikov na več kot 

17.000 otokih). Prevladujoča religija je muslimanska, vendar zaradi hinduistične in budistične 

preteklosti tudi s prvinami teh, danes manjšinskih, religij.  

Malang (univerzo Brawijaya) sem izbrala bolj ali manj naključno, ker je bilo, poleg Bandunga, edino 

mesto, kjer sem lahko izmenjavo opravila v želenem terminu (juliju). Malang je za Surabayo drugo 

največje mesto vhodne province otoka Java z 1,5 milijona prebivalcev. Mesto s turističnega vidika ni 

zelo zanimivo, vendar pa je svojim nekoliko hladnejšim ozračjem prijetno mesto za življenje (ko se 

navadiš na ponorel promet in smog). V Malangu se nahajajo številne univerze in je zato pomembno 

univerzitetno središče. Pred odhodom na izmenjavo sem skupaj s potrditvijo izmenjave s strani 

indonezijske organizacije dobila potrebno dokumentacijo za vizo (če ostaneš dlje kot en mesec je to 

posebna študentska viza, ki jo urejaš na Dunaju, sicer navadna turistična, ki jo kupiš na letališču ob 

vstopu v državo). Pred odhodom sem od kontaktnih oseb dobila še določene napotke glede oblačil v 

bolnišnici (krilo čez kolena, sandali, srajca, plašč). Na letališču v Malangu sta me počakali lokalni 

predstavnici IFMSA in me odpeljali k družini ter predstavili v bolnišnici. Stanovala sem, skupaj s še 

dvema študentkama iz Avstrije in Nemčije, pri prijetni hindujski družini s tremi otroci. Bivanje pri njih 

mi je bilo izjemno všeč, predvsem njihova kultura, ki jo v skladu s svojim verskim prepričanjem 

ohranjajo (daritve hrane okrašene s cvetlicami in dišavami bogovom, manjši tempelj v hišnem atriju, 

arhitektura in oprema hiše v hindujskem stilu, hrana, ki ne sme vsebovati govedine). Pri družini sta 

zagotovljena dva dnevna obroka (zajtrk in večerja), za kosilo so na voljo bolnišnične kantine, kjer je 

mogoče dobiti kosilo za manj kot en evro. Hrana je sestavljena večinoma iz riža (že za zajtrk), mesa 

(piščanec, ribe) in zelenjave. Za socialni program je poskrbljeno ob vikendih (organizirajo se izleti v 

bližnjo okolico), je pa tudi veliko možnosti za individualno pohajkovanje. Večerni program ni 

zagotovljen (izjemi sta bila internacionalni večer in izlet v zabaviščni park).  

V bolnišnico sem se vozila sama z nekakšnim mini-kombijem, ki ga imenujejo »angkutan kota« (2000 

rupij za eno vožnjo ne glede na to kako dolgo se voziš, 13000 rupij=1 evro) in je poleg taksijev edino 

javno transportno sredstvo. Bolnišnični dan se je po urniku začel ob 7.uri, vendar, v odvisnosti od 

prihoda profesorjev, pogosto ob 8., in končal okrog 13. ure, včasih tudi prej. Za izmenjavo sem izbrala 

interni oddelek. Po prihodu v bolnišnico sem bila najprej prisotna pri jutranjem poročilu, kjer so 

študentje predstavljali primere pretekle noči v prisotnosti profesorja, potem pa sem bila bodisi na 

infekcijskem oddelku, bodisi sem se pridružila študentom v drugih delih internega oddelka. Študentje 

(junior doctors) so mi z veseljem predstavili svoje bolnike (vsak študent skrbi za točno določene 

paciente). Njihov študijski sistem je nekoliko drugačen od našega, zamišljen je tako, da so prva štiri 

leta zgolj teoretična, zadnji dve leti pa izključno praktični, kar pomeni da so študentje v petem in 



šestem letniku v bolnici ves dan, opravljajo vsa dežurstva in skrbijo za bolnike (merjenje tlaka, dajanje 

zdravil, jemanje krvi, EKG). Indonezijski študentje medicine imajo široko znanje, so izjemno delavni in 

disciplinirani. 

 Ob sredah in petkih sem se po jutranjem poročilu odpravila na polikliniko (ambulantni del internega 

oz. infekcijskega oddelka). Na polikliniko so prihajali bolniki, večinoma že s postavljeno diagnozo 

aidsa, zgolj po zdravila ali zaradi dodatnih težav (infekcije). Moje delo je na splošno potekalo 

podobno kot pri nas vaje iz interne medicine (opazovanje in klinični pregledi). Omogočilo mi je, da 

sem dobila predstavo o boleznih, ki so v bolnišnici (Indoneziji) pogoste, in o tem kako je zdravstveni 

sistem strukturiran. Bolnišnice so razdeljene na tiste za bogatejše in tiste za revnejše bolnike, v 

slednji, kjer potekajo tudi vaje za študente, so ob večini bolniških postelj stalno navzoči svojci, ki 

sodelujejo pri negi in poskrbijo za hrano, ki je bolnišnica ne zagotovi. Srečala sem se predvsem z 

bolniki z aidsom in posledičnimi oportunističnimi infekcijami kot so tuberkuloza, ustna kandidoza in 

različne kožne infekcije, nekaj primeri malarije (bolniki, ki so potovali v endemična področja) in dengo 

(hemoragične) vročice, različnimi podtipi levkemij, anasarko različnih etiologij (jetrna, ledvična, 

srčna), golšavostjo. 

Zdravniški sistem je v Indoneziji še zmeraj v veliki meri samoplačniški. Kar težko si je predstavljati, da 

je potrebno plačati vsak obisk pri zdravniku, operacijo ali zdravila. Da je potrebno ob stresu, ki ga v 

družino prinese bolezen, razmišljati tudi o tem, kako plačati zdravljenje ali potrebne preiskave. 

Država pa je zaradi naraščajoče epidemije aidsa, Indonezija naj bi imela po podatkih WHO, eno 

najvišjih stopenj rasti epidemije, prevzela stroške protivirusnih zdravil, vendar pa so antibiotiki, ki bi 

jih bolniki zaradi številnih oportunističnih infekcij nujno potrebovali, še vedno samoplačniški. Velika 

dostopnost antibiotikov, ki so na voljo tudi brez receptov, je pripeljala do prekomerne in nekritične 

porabe in posledičnega pojava številnih na antibiotike rezistentnih sevov. Zdravniku pa v primeru 

bolnika z diagnozo aidsa in sočasno oportunistično infekcijo ne preostaja drugega, kot da izda recept 

za antibiotik, ki pogosto pomeni le prazen list papirja, saj si bolnik s svojimi prihodki zdravila ne more 

privoščiti. In na zdravnikovo vprašanje, kaj bi lahko storil, sem naivno odgovorila »izobraževanje«, še 

isti trenutek mi je postalo žal. »To ni dovolj«, je bil njegov odgovor, v katerem je bilo čutiti mešanico 

nemoči in očitka. In potem je za nekaj trenutkov zavladal neprijeten molk. Zavedla sem se 

nepravičnosti razlik med »našimi in njihovimi« možnostmi in v meni se je vzbudila tiha želja po 

drugačnem svetu, a hkrati sem čutila, da bo z oddaljenostjo prostora in časa tiha želja postala le še 

spomin… 

Z veseljem bom odgovorila na kakršnakoli dodatna vprašanja: anja.turin@yahoo.com 

Anja Turin, študentka 4. letnika MFMB 
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