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Ker me je po različnih člankih, slikah in oddajah, ki sem jih kadarkoli videla, Azija od 

vedno privlačila, sem se odločila za enomesečno izmenjavo izbrati ta kontinent, saj je 

bila k sreči ena od vseh možnosti: Taiwan. 

Ko sem izbirala svoj projekt, sem pri odločitvi upoštevala več faktorjev: glede na to, da 

sem končala 4.letnik in me klinični del medicine zelo privlači, sem želela sodelovati pri 

projektu, ki bo v odmerjenem mesecu nudil čim več razgibanega raziskovalnega in 

kliničnega dela; imela sem željo za vsaj kakšen dan delati v bolniščnici tako velikega 

mesta, zato sem izbrala institucijo, ki je tesno povezana z bolniščnico (op. nekateri 

raziskovalni centri so od bolnišnic povsem ločeni in se ukvarjajo z zelo specifičnimi 

projekti); ker še nikoli nisem imela prilike več kot nekaj dni živeti v milijonskem mestu, 

sem želela izkoristiti priložnost in doživeti utrip velikega mesta. Vse to me je na koncu 

pripeljalo do Taipei Medical University (in zraven spadajoče Taipei Medical University 

Hospital), na oddelek za Javno zdravje (Public Health Department), k profesorici Hsueh 

Yu Mei (izgovorjava : šue ü mej) in projektu s sofisticiranim naslovom: Comparison 

on Genetic Polymorphism of Arseniasis Related Enzymes among Bladder Transitional 

Cell Carcinoma Patients, Healthy Controls and First Degree.  

 

 
 

… po dolgem poletu (direktno Dunaj-Taipei, 16 ur), sem na Taiwanu pristala zgodaj 

zjutraj, na sončno in vročo soboto. Kot je bilo dogovorjeno, so me na letališču pričakali 

trije študentje, moje kontaktne osebe. Bili so veseli, da me lahko gostijo, vsi so bili bruci 

in za njih je bila to prva mednarodna izkušnja. Že takoj sem spoznala prijaznost azijskih 

ljudi, ki me je tudi vsak dan kasneje pozitivno presenečala na vsakem koraku. Kljub temu 

pa moj prvi dan ni bil preveč prijeten, saj so se v pogovoru s študenti začele vrstiti ena za 

drugo čudno novico. Povedali so mi, da bom povsem sama-edina študentka v tej 

bolnišnici na izmenjavi (kar bi bilo samo po sebi povsem ok, če bi to vnaprej povedali, 

tudi kasneje je bilo super, beri dalje.. pa vendar, za prvo novico kar šok, saj je mesto tako 
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veliko, da se z ostalimi mednarodnimi študenti na drugih institucijah res nismo mogli 

dnevno videvati); ko sem vprašala po dnevnih obrokih, ki bi jih naj zagotovili… o vsem 

niso vedeli nič in so zmedeno in z nasmehom odgovorili, da nimam organiziranih 

obrokov… po dolgi razlagi sem jim povedala, da obroki morajo biti in tudi bodo, saj je 

bilo tako dogovorjeno… nato pa so mi enostavno odobrili pocket money, ki se je kasneje 

izkazal za najboljšo možnost, saj sem lahko jedla kjerkoli, s komerkoli in kadarkoli (kar 

je bilo kasneje, ko se je moj urnik razgibal, idealno). Prvi dan je bilo še veliko takšnih in 

drugačnih situacij, ki so moj prvi vtis naredile slab (a je to kulturni šok?); pa vendar se je 

vse skupaj zelo kmalu popravilo in jih enostavno ne bom pisala, saj bi morda pričarala 

napačen vtis o celem mesecu, ki je bil naravnost čudovit.  

Po dveh uvodnih vikend-dnevih sem v ponedeljek začela svoj prvi delovni dan. Prof. 

Hsueh me je res lepo sprejela, predstavila vsem na oddelku (ostalim profesorjem, 

asistentom in študentom – rednim in podiplomskim – izredno prijeten delovni team), mi 

(samo zame) v .ppt predstavila projekt. Če vam je nekaj vrstic višje naslov projekta 

povzročil en velik vprašaj v glavi, naj ga na kratko poenostavim: veliko voda v Aziji (in 

tudi drugje po svetu) je oporečnih glede pitne vode, vendar jo v revnih predelih sveta 

ljudje vseeno pijejo, saj jim je osnovno sredstvo za preživetje, osveščenost o pretečih 

nevarnostih pa slaba. Ena izmed nevarnosti, ki na dolgi rok povzroča raka na mehurju, je 

povišana vsebnost arzena v vodi – in prav na tem temeljijo raziskave prof. Hsueh. Že 

kmalu mi je bilo jasno, da je projekt tako ogromen, da mi bodo v tem mesecu komaj 

uspeli pokazati, kaj vse delajo.  

 

    
 

In tako so potekali moji dnevi: od 9:00-17:00 vsak dan sem bila ob drugem človeku, ki 

mi je pokazal kaj konkretno on/ona dela pri tej raziskavi. Vse skupaj je delovalo kot 

velika firma, prof. Hsueh pa njena direktorica, ki usmerja in nadzira potek ter rezultate, 

prek interneta spremlja dnevne novosti v zvezi z dotično tematiko in snuje načrte za 

prihodnost. Prav so mi prišle pridobljene veščine s predkliničnih vaj (pipetiranje, HPLC, 

vse –foreze,… itd.). Včasih smo se znašli v zanimivih situacijah, saj je bilo njihovo 

znanje angleščine res slabo – doživela sem tudi dan z asistentko: sori, maj ingliš iz veri 

bed. Aj kent iksplejn dis. Aj srč for di vord… ammm…aii….. Sori, ju đast luk! Dount 

vori! Pa sva vseeno delali skupaj do 17h, malo več uporabljali kretnje, ampak izkušnja je 

vseeno zanimiva . Mi je pa taista asistentka ob mojem odhodu dala poseben spominek: 

izdelala je knjižico, narisala njo in mene v laboratoriju, vse naprave in doma s pomočjo 

slovarja v angleščini opisala postopek– in se v zadregi še enkrat opravičevala glede 

svojega slabega znanja angleščine. 



Moji mentorici se je zdelo škoda, da bi cel mesec preživela v laboratoriju (čeprav sem v 

okviru projekta tudi videla ordinacijo in delo v njej), zato mi je, preden sem sama 

zaprosila, zastavila vprašanje, če bi želela svoj zadnji teden preživeti v bolnišnici. 

Odgovor je bil seveda: YES, PLEASE! … in tako sem se ob 7h zjutraj znašla na TMU 

Hospital Emergency. Vau. Spet topel sprejem v team (oblekli so me kar v njihovo 

zdravniško uniformo – taka kot jo lahko vidiš na Grey´s anatomy). Izkušnja spet 

navdušujoča, saj nimajo ločene internistične in kirurške urgence, zato sem videla en mix 

vsega (3 milijonsko mesto nudi več primerov kot cela Slovenija skupaj). Oprema in 

standard (vsaj) primerljiv z našim. Zdravniki govorijo spodobno angleščino, saj namesto 

latinščine za ´svoj interni´ jezik uporabljajo angleščino.  

 

     
 

Ekipa je bila izredno mlada, bili so izjemno predani delu, v vmesnih trenutkih pa vseeno 

nasmejana in vedno-za-hec družba. Naj omenim, da sem s službe prva odhajala ob 17h, 

zdravniki namreč delajo 12 ur skupaj (od 8h-20h ali od 20h-8h.. je pa možen tudi vmesni 

termin od 10h-22h). Če si misliš: ojej - oni razmišljajo drugače. Tam se nihče ne 

pritožuje zaradi dolgega delovnika, res so izredno predani svojemu delu in v njem uživajo 

– mislim, da nisem spoznala izjem, ampak takšni pač so, saj je bilo tako tudi v 

laboratoriju in so v pogovoru tudi drugi tuji študenti (ko smo se enkrat dobili v mestu) 

pripovedovali enako. Na tem mestu velja opozorilo pri izbiri azijskih destinacij: če ti v 

resnici ni do dela in se odpravljaš turistično, da boš nekaj malega šel pogledat na delo in 

potem raziskovat novi svet, pojdi tja v lastni režiji in pusti izmenjavo za nekoga, ki mu 

služba do 17h ne bo ovira. 

Delovni dan se je torej končal okrog 17h, za tem pa je bil čas za spoznavanje mesta (ki je 

zaradi dolgega delovnika živo dolgo v noč) in druženje s študenti domačini. Kmalu sem 

ugotovila, da je to, da sem edina študentka na izmenjavi mogoče celo prednost, saj so se 

res trudili zame. Vedno so mi bili na razpolago, tako zvečer kot ob vikendih, zato sem 

zagotovo videla tolikšen del mesta kot ga ne bi mogla z nobenim tujcem. 

 



    
 

Ob potovanju z enega na drugi konec mesta, od znamenitosti k znamenitosti mi je bilo v 

veselje z njimi v pogovoru primerjati  naše različne svetove, kulturo, navade, šolski-

zdravstveni-politični-in še kak sistem. Čeprav sem bila edina, moram zapisati, da so bili 

glede prostega časa študentje izredno pripravljeni name in so urnik za prosti čas zelo 

luštno napolnili, prav tako pa upoštevali moje želje, če so se kdaj zelo razlikovale od 

zastavljenega plana. Zaradi azijske prijaznosti sem se dostikrat znašla v situaciji, ko sem 

se morala odločiti kam in s kom, saj sem imela na razpolago družbo iz laboratorija, moje 

kontaktne osebe in mlade zdravnike. Skratka: četudi sem bila tam sama, nisem bila nikoli 

sama. 

Zadnjih 5 dni pa sem si organizirala že pred odhodom na Taiwan – nekaj tujih študentov 

se nas je odločilo skupaj opraviti potovanje okrog otoka – skok na vlak, raziskovanje 

parkov, plaž, morja, mest, vasi in vsega kar spada zraven, se je tako začelo in prehitro 

končalo. 

 

   
 

Čeprav bo morda zvenelo klišejsko, drugega ne morem napisati: ta mesec je postal in 

ostal nepozabna izkušnja! Toliko novih situacij, spoznanj in ljudi… te kot človeka 

enostavno mora dodatno oblikovati. Res sem srečna, da mi je bila dana možnost doživeti 

vse to. 

 

Tinka Kotnik 


