
  POROČILO- PRAKSA V INDONEZIJI 

 

Poletno klinično izmenjavo sem opravljal v Indoneziji v mestu Jogjakarta (Yogyakarta). Za 

Indonezijo sem se odločil zaradi želje po potovanju in prav tako zaradi popolnoma drugačne kulture  

in zdravstvenega sistema. To je bil moj prvi obisk Azijskih dežel vendar po tej izkušnji sem 

prepričan, da ne zadnji. 

 

Prevoz sem urejal preko STA Koper. Letalsko karto sem dobil zelo ugodno in sicer Milano-Jakarta 

ter Denpasar- Dunaj za 603€. Različne lete v Indoneziji pa sem opravil z AirAsia.  Prevoz je lahko 

zelo ugoden, če se karte rezervirajo vsaj mesec pred odhodom. Na primer za povratni let Jakarta-

Yogyakarta sem plačal 30€. Vendar priporočam, da letalske karte za polete v Indoneziji kupite tam, 

saj poznajo lokalni turistični agenti najboljše povezave.Prav tako pa je v Indoneziji veliko povezav 

z avtobusi, minibusi in vlaki z zelo ugodnimi cenami. 

  

Na izmenjavo v Jogyakarto sem prispel v soboto, dva dni pred začetkom klinične prakse. Na 

letališču sta me pričakala moja gostiteljica Astrid in njen brat Anga ter me odpeljala do mojega 

novega bivališča. Živel se pri njuni družini, v tradicionalni Indonezijski hiši. Astrid je bila zelo 

komunikativna in ustrežljiva. Vse pomanjkljivosti, ki so bile pri kontaktni osebi za izmenjave, je 

Astrid popravila. Pomagala mi je pridobiti urnik izmenjave, ki bi moral biti narejen že prej. Prav 

tako se je dogovorila glede poteka prvega dneva. 

 

Sobo sem si delil s študentom medicine iz Romunije, kar je bilo zelo prijetno, saj nisem bil nikoli 

zdolgočasen. Glede pravil v hiši pa ni bilo problemov. Imel sem le dva pravila:Brez alkohola in brez 

ponočevanja. To se ni izkazalo za težavo, saj sem bil v Indoneziji v času Ramadana. Osebno tega ne 

priporočam, saj je večina restavracij čez dan zaprtih, ljudje se večinoma zadržujejo doma in 

osrednja tema pogovora vsak dan je vera in post. So pa Indonezijci spremenili moj pogled na 

Muslimansko vero saj so v nasprotju z Arabskimi muslimani zelo odprti in sproščeni ljudje. 

 

Bolnišnica v Bantulu je oddaljena približno 20 minut vožnje z motorjem. Prvi dan pa sta me tja 

odpeljala Astrid in Anga. Nato sem se v bolnico vozil sam. 

 

Prvi dan v bolnišnici je potekal zanimivo. Na žalost sem izbral oddelek urgentne medicine, kar se je 

hitro izkazalo za napako. Zaradi težav s komunikacijo sem prvi dan zaključil po 20 minutah in se  

prestavil na drug oddelek. Seveda težav s tem ni bilo, saj so bili vsi zelo prijazni in ustrežljivi. 

Naslednji dan sem začel s prakso na Kirurgiji. Delo načeloma poteka od 7.30 do 14.00. V realnost 

je potekalo od 8.30 do 12.00 oziroma, dokler so bile razpisane operacije. Delalo se je od ponedeljka 

do sobote. Večinoma sem le opazoval operacije, včasih pa sem lahko na operacijah, ki sem jih že 

videl, tudi asistiral. Na žalost je sistem v Indoneziji naravnan tako, da zdravnik nima skoraj 

nikakršnega stika z bolnikom dokler ne pride v operacijsko dvorano. Vendar sem se hitro navadil, 

da o anamnezi povprašam sestre in študent, ki so bili zelo ustrežljivi. Izmenjava se mi je zdela 

zanimiva zaradi popolnoma drugačnih razmer v zdravstvu.  

 

Yogyakarta je mesto, ki je poleg Balija najbolj turistično obiskan kraj v Indoneziji. Jaz sem imel 

srečo, da sem živel v centru, zato sem lahko veliko znamenitosti obiskal sam. Je pa mesto zelo 

zanimivo iz kulturnega in kulinaričnega vidika. Ljudje so zelo prijazni in ustrežljivi. Seveda pa je 

potrebno vzeti v zakup, da ob pogledu na turista, večine želi tudi kaj prodati. 

Prav tako smo imeli v sklopu izmenjav organizirane določene aktivnosti, o katerih pa si na žalost 

izvedel v zadnjem trenutku. Imeli smo spoznavno večerjo, dva izleta ter zaključno večerjo. Ostale 

aktivnosti pa smo si študentje organizirali sami ali pa z našimi družinami. 

 

Mogoče na izmenjavi nisem pridobil veliko novega medicinskega znanja. Pridobil pa sem 

nepozabno izkušnjo in vpogled v zdravstveni sistem in način življenja v popolnoma drugačni 



kulturi. Zdravniki v Indoneziji morajo opraviti ogromno dela z sorazmerno malo tehnološke 

pomoči. Anamneza in klinični pregled je še zmeraj najbolj pomemben del diagnostike. Laboratorij 

in slikovna diagnostika pride v poštev šele ob resnem sumu na določeno bolezen. Da o CT-ju, MRI-

ju ali genetskih raziskavah sploh ne govorim. To je na žalost rezervirano le za premožne. 
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