
Marhaba! 

Poročam o izmenjavi v Libanonu, katero sem obiskoval v času med 1. 8. 2014 in 31. 8. 2014. Opravljal sem 

prakso iz ortopedske kirurgije v St. George Hospital University Medical Center, v Bejrutu, Libanon, preko 

IFMSA SCOPE (Professional Exchange) programa. 

Libanon je obmorska država na Bližnjem vzhodu, ki na zahodu meji na Sredozemsko morje, na severu in 

vzhodu na Sirijo, ter na jugu na Izrael. Država je dobilo ime po pogorju Libanon, le to pa je ime dobilo po 

aramejski besedi “laban” ki pomeni “belo”, in označuje z snegom prekrite vrhove. Iz istega korena izvira 

tudi arabska beseda za jogurt. Snežni vrhovi Libanona ter cedri, kateri samo tam rastejo so predstavljeni 

tudi na libanonski zastavi. Je nacija globoko razedljena po verski liniji, vendar združena v en narod po 

patriotizmu. Za sabo imajo 29-letno krvavo državljansko vojno, in brazgotine so še vedno vidne. Trenutno 

stanje v državi je stabilno, vendar napeto. V času izmenjave se je zgodila bitka pri Arsalu, kjer sta 

libanonska in sirijska vojska skupaj uničile veliko grupacijo teroristov iz al Nusre in ISIS. Na oddelku 

ortopedije smo imeli 20 težko ranjenih vojakov. 

Lokalni tim kontaktnih oseb je za res bil fenomenalen v vsakem pogledu. Na letališču me je pobrala moja 

kontaktna oseba, Hisham Mansour, ter sem bil njegov gost naslednjih 3 dni, saj sem prišel prezgodaj. 

Nastanjen sem bil skupaj z tremi drugimi študenti v zasebnem stanovanju v četrti Achrafiyeh, eno ulico 

stran od bolnice. Lokalni LeMSIC je najel in plačal stanovanje ter stroške. Stanovanje je bilo kar veliko, 

skupaj z kuhinjo, kopalnico ter dnevno sobo. Največja prednost je ta da smo imeli klimo. Slabosti pa je žal 

bilo več, kot npr. činjenica da od trideset dni nismo imeli vodo petindvajset dni (po krivici lastnice 

stanovanja – cevi in črpalke za vodo so med tem časom propadle, kar ni bilo razvidno v času sklepanja 

pogodbe za najem). 

Delo v bolnici bi se začenjalo vsako jutro ob 6:15. Z vizito bi začeli ob 6:30 in bi trajala do 8:00-8:30. Vizito 

sem imel za absolutno nesmiselno (za tujega študenta), ker bi ponavadi potekala v arabskem jeziku. Potem 

bi imeli pol ure pavze, in bi se ob 9:00 ponovno dobili v operacijskem bloku. Vsak dan smo imeli dve do 

štiri ortopedske operacije. Približno ob prvi uri bi se končal naš delovni dan. Kar se tiče same prakse, večina 

posegov je bila precej standardnih, različni artroskopski posegi v kolenu in ramenu, zamenjave kolkov, 

odstranjevanje ploščic in podobne. Ponavadi študentom ne dovolijo asistirat, zame pa so naredili izjemo, 

pod pogojem da opravim njihov izpit iz ortopedije. Izpit sem opravil z 90% po parih nočeh v knjižnici. 

Potem sem dobil veliko za šivat, parkrat pa tudi prve asistence (3x pri rekonstrukciji križnih vezi, ter 2x pri 



totalni zamenjavi kolka). Tudi so mi dovolili da ne rabim več hodit na vizite, kar me je naredilo zelo srečnim. 

Mentorji so bili zadovoljni, jaz pa tudi. 

Prehrano smo imeli urejeno v bolniški menzi, žal pa moram povedat da je le-ta bila katastrofalno slaba. 

Imeli smo 2 obroka na dan. Zajtrk (7:00-8:00, edini “normalen” obrok) je bil nedosegljiv, saj smo ob tem 

času imeli vizito. Kosilo bi opisal kot reverzno rusko ruleto, saj mogoče enkrat na šest dni bi imeli hrano 

katera je bila užitna. Ostale dni pa bi dobivali “kombinacije” tipa prekuhani riž skupaj z fižolom, ali npr. 

samo riž, samo testenine – omake in bolj užitne kombinacije so bile dostopne z doplačilom, tako da nisem 

pogosto jedel v bolnišnični menzi. Na srečo smo imeli zelo dobre in ugodne lokalne restavracije v bližini 

stanovanja, kjer bi za par tisoč lir (1€ = 2000 l.l.) jedli lokalne specialitete kot je manouche (podobno pizzi, 

testo iz krušne peči prekrito z mešanico začimb – zaatarjem) ali pa falafel. Lokalna hrana je absolutno 

fenomenalna, in moram povedati da jo že pogrešam. 

Socialni program je bil kar zabaven, smo imeli ekskurzije vsaki vikend. Prvič smo šli v Byblos, staro 

feničansko pristanišče ki se uporablja že 6000 let. Ogledali smo arheološka najdbišča ter grad križarjev. V 

prostem času smo hodili po stari tržnici ter šli na plažo. Drugi vikend smo šli v Sidon (Saida), ter Tir (Sour). 

V Sidonu smo pogledali še nekaj križarskih gradov, staro tržnico (souk), nekaj staromeščanskih vil, ter 

muzej mila. V Tiru smo šli na plažo. Plaža je bila fenomenalna, peščena z čistim morjem, in smo večkrat šli 

tja v prostem času. 

Splošna ocena: 10/10! Smo imeli manjše neprijetnosti glede stanovanja in prehrane, ampak nič kaj takega 

da bi me preveč zmotilo. Lokalni tim kontaktnih oseb (Omar Hafez, Stephanie Yacoub, Pierre Akiki, 

Nourhane Obeid ter Hisham Mansour) so nam bili v veliko pomoč, in jih moram posebej pohvaliti zaradi 

tega. 

Lep libanonski pozdrav, 

Luka ibn Žarko ibn Dmitar al-Puzigaća 

Legenda slik: 

1. Vzpon na vrh gorovja Libanon, slikano na 2400 m (zmanjkalo baterije za sliko na vrhu :/) 

2. Bcharre, rojstno mesto Khalila Gibrana 

3. Ortopedska operacijska dvorana 

4. #selfie #nomakeup #beard #manly #slovenianppl  

5. Baalbek (Ruševine rimskega kompleksa templjev Jupiteru, Bachusu in Veneri) 









 


