
Padang, Indonezija 

Klinična izmenjava, poletje 2014 

 

To poletje (sredina julija do sredine avgusta) sem opravljal enomesečno IFMSA klinično prakso v 

Padangu in sicer v bolnišnici  Dr. M. Djamil Central General Hospital. Če me kdo vpraša, zakaj ravno 

Indonezija še zdaj ne vem točno. Želel sem si nekam daleč in nekam, kjer je dosti drugače kot pri  nas. 

Ker o Indoneziji prej nisem vedel praktično ničesar je bilo težko izbrati mesto, a sem se nato za Padang 

odločil na podlagi odličnega poročila dveh študentk izpred parih let. Ni mi žal, saj sem tam preživel 
nepozabne štiri tedne in upam, da bo to poročilo komu olajšalo izbiro, če si želi v Indonezijo.  

Padang in nastanitev: Padang je z dobrim milijonom prebivalcev največje mesto Zahodne Sumatre. 

Prebivalstvo sestavlja v večini ljudstvo Minangkabau, ki je v glavnem muslimanske veroizpovedi. Mesto 

leži ob obali. 

Moja dolga pot do Padanga je bila Benetke-Doha-Jakarta-Padang. Ob prihodu me je na letališču 

pričakala moja kontaktna oseba, ki me je prijazno sprejela in odpeljala do moje gostiteljske družine. 

Družina me je zelo lepo sprejela in kaj kmalu sem se pri njih počutil kot doma. Ves čas so poudarjali, da 

sem za ta mesec član njihove družine. Moj »brat« je študent zdravstvene fakultete in mi je za štiri tedne 

velikodušno odstopil svojo sobo. Na sploh je mojo gostiteljsko družino ves čas mojega bivanja pri njih 

zelo skrbelo za moje dobro počutje, in da so mi karseda dobro predstav ili njihovo zanimivo kulturo. Na 

začetku sem sicer doživel majhen kulturni šok, saj sem se znašel v povsem drugačnem okolju, ampak 

ravno to je naredilo mojo izmenjavo tako dobro. Navaditi sem se moral  recimo na njihova stranišča 

(squat toilet), namesto tuša me je v kopalnici pričakal škaf s hladno vodo in zajemalko, temperature so 

bile ves čas zelo visoke, visoka vlažnost itd. Omeniti velja tudi njihovo kuhinjo, ki je zelo znana po vsej 

Indoneziji. Dve najbolj pomembni pravili prehrane sta: vedno jej riž (zajtrk, kosilo, večerja) in naj bo 

pekoče kolikor je lahko. Kruha in mleka v prehrani ne poznajo. Nekatere jedi so mi bile zelo všeč, druge 

malo manj, vse pa so bile popolnoma drugačne od naših. Najbolj tradicionalni sta na primer rendang 

(govedina v kokosovi omaki) in satay (piščančje ali goveje meso v obliki ražnjiča z arašidovo omako). 

Če se kot belec, sploh pa malo višje postave, znajdeš v tem mestu , se včasih počutiš kot kakšen 

zvezdnik, saj mesto ni turistično, prebivalci pa so dokaj nizke rasti in zato vsi začudeno strmijo v tebe, 

zanima jih od kod si, želijo se slikati s tabo, te povabiti kam itd. Moj splošni vtis o ljudeh je zelo dober. 

So zelo odprti, prijazni, komunikativni, ustrežljivi in še bi lahko našteval. Mesto res ni najbolj čisto in 

nima kakšnih posebnih znamenitosti, lahko pa zato že kakšno uro vožnje stran najdeš izjemno lepo 

tropsko pokrajino, peščene plaže in idilične otoke, malo dlje stran tudi vulkane (Merapi sem s svojim 
»bratom« tudi preplezal).  

Zelo zanimivo mi je bilo tudi srečanje z muslimansko vero. Večini ljudi, ki sem jih  tam spoznal, vera 

pomeni zelo veliko. Med svojim obiskom sem imel kar najbolj  bogato izkušnjo saj sem prvi teden videl 

postni mesec ramadan, nato praznovanje ob koncu ramadana in nato še običajno življenje. Zelo 

zanimivo mi je bilo dejstvo, da je ljudstvo Minangkabau matrilinealno in hkrati muslimansko. Razblinil 
sem si marsikatero napačno predstavo o islamu, saj je bilo to moje prvo srečanje z omenjeno vero. 

 

Bolnišnica: V bolnišnici sem prakso opravljal na oddelku za interno medicino in večino časa preživel na 

odseku za tropske bolezni. Prvi dan me je sprejela moja nadzorna zdravnica in mi predstavila oddelek. 

Dobil sem tudi »logbook« v katerem je bilo zelo natančno napisano, kaj vse so moje zadolžitve, kdaj 

točno se moram udeleževati katerih konferenc in vizit, katere diagnostične postopke moram izvesti in 



tako naprej. Realnost pa je bila daleč od tega. Tako da je bilo zelo odvisno od lastnega interesa. Vseeno 

pa sem v bolnišnico prihajal vsak dan nekje ob 8. uri,  poiskal kakšnega zdravnika na oddelku, ki mi je z 

veseljem pokazal njihov način dela in tropske bolezni. Izvedel sem dosti novega o malariji, dengi in 

tifoidni vročici. Mogoče je res izgledalo, kot da jim je  zaradi obilice dela vseeno za študente na 

izmenjavi, a če si se sam pozanimal in povprašal so ti z veseljem pomagali in te vključili v delo. Malo 

sem bil razočaran le nad organizacijo, saj je na papirju vse izgledalo zelo strogo in polno zadolžitev, na 

koncu pa dejansko ni bilo potrebno delati skoraj nič, če ne bi želel. Zelo zanimivo je bilo videti že samo 

bolnišnico, ki izgleda kot bolnišnice pri nas kakšnih 40 let nazaj. Tudi pri njih obstajajo sodobne 

diagnostične in terapevtske metode, a so mnogo manj dostopne. Tako so zdravniki večinoma pri 

diagnozi odvisni le od kliničnega pregleda, kar se pa zdravljenja tiče pa so neredko obsojeni na gledanje 

kako nekdo trpi in umira, čeprav vedo, da je v ostalih delih sveta že dobro uveljavljeno zdravljenje, ki 

bi to bolezen pozdravilo. Tudi higiena v bolnišnici je dosti slabša kot pri nas. Skozi bolnišnico se ves čas 

sprehajajo mačke, enkrat sem videl celo podgano! Ustaljena praksa v bolnišnici je, da se svojci bolnikov 

za čas njihovega bivanja v bolnišnici praktično preselijo v  bolnišnico. Večina je namreč iz zelo oddaljenih 

krajev, denarja za hotel v mestu pa nimajo. Hoteli so že uvesti ure za obiske pa se enostavno ni izšlo.  

Kaj veliko praktičnega nisem dobil za početi. Naučil pa sem se izvajati touniquet test, ki se uporablja za 

diagnozo hemoragičnega tipa denge. Na koncu svoje izmenjave sem svoji nadzorni zdravnici moral 

predstaviti en primer bolnika, ki sem ga spremljal od začetka do konca zdravljenja. Predstavil sem 

primer pacienta z dengo in tako uspešno opravil klinično izmenjavo.  Ko je bilo konec ramadana se je 

tudi odprla kantina, kjer smo lahko brezplačno jedli, do takrat pa mi je moja gostiteljska družina vsak 
dan skrbno pripravila malico za s sabo. 

 

Socialni program: V času mojega obiska je bilo kar nekaj ostalih študentov na izmenjavi, a sem imel 

malo smole, saj je večina začela izmenjavo na začetku julija ali na začetku avgusta, jaz pa sredi julija. 

Izmed vseh smo skupaj bili kar štirje Slovenci! Za študente je tamkajšnje društvo pr ipravilo dober 

socialni program. Imeli smo en večer za dobrodošlico, sprejem pri dekanu, en izlet na idiličen tropski 

otok in en večer za slovo. Enkrat so tudi nas Slovence prosili, če bi študentom medicine predstavili 

svojo kulturo in jih naučili nekaj slovenskih izrazov. Izkazali so veliko zanimanje in imeli smo se res lepo. 

Veliko aktivnosti smo si organizirali kar sami študentje na izmenjavi in se tako dobivali v mestu ob 
večerih in parkrat odšli surfat na bližnjo plažo. 

 

Moja celotna izkušnja izmenjave je zelo dobra in Padang lahko res priporočam. Preživel sem čudovit 

mesec dni, spoznal novo kulturo, veliko prijetnih in zanimivih ljudi in na koncu še dodaten mesec dni 

izkoristil za potepanje po Indoneziji - Yogyakarta, Mt Bromo, Bali (Ubud, Kuta, Nusa Lembongan), Giliji, 
Lombok. 

 

Za dodatne informacije me kontaktirajte na peter.vodopivc@gmail.com. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 1 Oddelek interne medicine 

Slika 2 Sušenje perila svojcev pred bolnišnico 



 

Slika 3 Javno prevozno sredstvo angot 

Slika 4 Samoten tropski otok 


