
POROČILO RAZISKOVALNE IZMENJAVE NA TAJVANU 

 

Na Tajvanu sem v Tajpeju na Teipei Medical University (TMU) opravljala raziskovalno 

izmenjavo. Izbrana sem bila na svojo 3. željo, vendar se je izkazalo kot najboljše možno. 

 

V mesecu maju me je prvič kontaktiral lokalni raziskovalni koordinator TMU. Ta mi je 

dokaj hitro odgovarjal na vsa vprašanja. Seznanil me je z možnostjo udeležbe na 

delavnicah tradicionalne kitajske medicine in skupnega družabnega programa. Veliko 

informacij in nasvetov sem o sami izmenjavi prejela od Tinke, ki je leto poprej bila na 

Tajvanu. Pred izmenjavo sem si uredila vizo na Dunaju, saj sem na Tajvanu ostala več 

kot 30 dni. 

Moja kontaktna oseba mi je prvič pisala, ko sem že začela dolgo pot do Tajpeja.  

Po več kot 16 urnem letu iz Dunaja s prestopom v Bangkoku sem končno prispela v 

Tajpej. Na letališču sta me pričakala moja kontaktna oseba in lokalni raziskovalni 

koordinator z velikim rumenim plakatom »Welcome Urska Kocbek«. Zelo sem bila 

vesela tako toplega sprejema. 

Nato smo skupaj odšli z avtobusom v mesto, približno 1,5 ure vožnje do centra- stolpnice 

Taipei 101. Od tam pa še 10 minut z minibusom do TMU bolnišnice in 7 minut peš do 

študentskega doma. Študentki dom je bil v primerjavi z našimi v slabših razmerah. 

Vendar je soba imela najpomembnejšo zadevo brez katere se enostavno ne da živeti – 

KLIMO! Soba je bila 4 posteljna s kopalnico in wc-jem. Postelje so iz lesa, na srečo so 

mi kupili vzmetnico, no 3cm debelo podlogo, na kateri sem spala cel mesec. Pozabili so 

mi povadi, da potrebujem posteljnino, tako da je nisem imela, mi jo je pa moja kontaktna 

oseba posodila. Prvih 14 dni sem bila sama v sobi, nato se mi je pridružila študentka iz 

Italije. V študentu ni bilo kuhinje, je bila samo mikrovalovna in v vsakem nadstropju je 

bil avtomat z hladno vodo! Nadstropja so za fante in punce ločena, povsod v študentu so 

kamere (razen v sobah), še pralni stroji so v drugih nadstropjih za fante in za punce. 

 

Raziskovalno izmenjavo sem opravljala na oddelku za javno zdravje, ki je bil v stavbi 

nasproti TMU bolnišnice. Tako da sem imela vsako jutro dobrih 5 minut peš do tja. 

Ostali raziskovalni projekti so potekali v Wanfang bolnišnici, ki je bila od študenta 

oddaljena 30 minut vožnje z avtobusom in podzemno. 

Moj raziskovalni projekt je bil : Comparison on Genetic Polymorphism of Arseniasis 

Related Enzymes among Bladder Transitional Cell Carcinoma Patients, Healthy Controls 

and First Degree. Prvi dan sem imela sestanek s Prof. Yu-Mei Hsueh. Na sestanek sta me 

spremljala moja kontaktna oseba in lokalni koordinator. Profesorica mi je razložila potek 

raziskovalnega projekta, razkazala oddelek in me predstavila vsem na oddelku. Izrazila 

sem željo, da bi poleg raziskovalne prakse, še želela opravljati strokovno prakso v 

bolnišnici in tako mi je prof. Hsueh uredila, da sem 1 teden preživela na urgenci. Sam 

raziskovalni projekt je bil super!  Drugi dan so mi vzeli kri in dala sem urin, tako da sem 

tekom raziskave analizirala podatke iz svojih vzorcev. Vsak dan sem imela na urniku 

nekaj drugega, s tem sem spoznala celoten potek raziskave, od zbiranja bolnikov, 

njihovih vzorcev, analiziranja vzorcev krvi in urina... Na oddelku so bili vsi zelo prijazni 

in vedno so mi pomagali, če sem imela kakšne težave. Bili so zelo sramežjivi in vedno 

govorili, da je njihova angleščina slaba, a komunikacija ni bila problem. Na koncu smo se 

vse zmenili, pa tudi če smo si vmes kaj narisali na papir  



Večinoma sem začela ob 10 uri, končala pa ob 15, 16 ali 17. Vmes smo vedno imeli 

odmor za kosilo. Če sem kdaj prej končala, so me še študentke popeljale po mestu, da 

sem videla še kaj novega. 

Ko sem opravljala prakso na urgenci, sem morala biti tam od 8 zjutraj do 17 popoldne. 

Sistem je popolnoma drugačen kot pri nas. Od tega, da je umirjeno ozračje, tiho, ob 

bolnikih so vedno svojci, ki opravljajo delo naših medicinskih sester (menjavanje plenic, 

čiščenje pobruhanega,...). In vsako malo rano, za katero marsikdo niti k zdravniku ne bi 

šel, šivajo. In skoraj vsak bolnik, ki pride na urgencu ima CT! Tako da sem tudi sama 

lahko šivala. Zdravniki zelo dobro govorijo angleščino in v njihov računalniški sistem in 

bolnikov list pišejo v angleščini. Bili so zelo prijazni in vedno pripravljeni razložiti 

določene zadeve in odgovoriti na moja vprašanja.  

 

Za hrano smo prejeli 4000NTD oz. 90€ to je pokrilo zajtrk in en glavni obrok za delovne 

dni. V bližini bolnišnice so bile ulice polne z »restavracijami«, kjer si dobil za 1€ zajtrk 

in za 3€ kosilo...se je pa dalo tudi za 1€ najest za kosilo  Hrana je popolnoma drugačna 

kot naša in se sploh ne more primerjati s hrano v naših kitajskih restavracijah. Kaj hitro 

se je potrebno naučiti jesti s palčkami, saj kaj drugega ne dobiš...oz.če si vilice sam 

zraven nosiš.  

 

V prvih dveh tednih so bili lokalni študentje veliko z nami. Šli so z nami na zajtrk (menu 

je v kitajskih znakih in brez slik, gospe v lokalu pa znajo samo good morning in ok ), 

na večerjo, po mestu naokoli. Razen Welcome Partya ni bilo nič organizirano s strani 

študentov na TMU.  Drugi vikend v juliju je bil organiziran skupen družabni program, 

katerega se je udeležila večina tujih študentov. Super je bilo spoznati ostale študente, saj 

so na Tajvanu fakultete zelo zaprte oz. ne vidijo interesa druženja z drugimi 

medicinskimi fakultetami. Na srečo sem na poti v Tajpej sem spoznala študenta iz 

Slovaške, ki je opravljal prakso v drugi bolnišnici v Tajpeju (skupno je 6 medicinskih 

fakultet) in smo se dobivali v mestu na pijači ali večerju. Če se ne bi takrat spoznala, bi se 

prvič komaj po 2 tednih na skupnem vikendu spoznala. Po tem vikendu smo se sami 

organizirali in se dobivali med tednom v mestu, da smo šli v kaki klub. Tajvanci 

večinoma ne hodijo ven ali na pijačo. Ob vikendih sem potovala po otoku. En dan sem 

tudi obiskala World Sports Games, ki so se ob tem času odvijale na Tajvanu.  

 

Izmenjava je bila zares enkratna. Naučila sem se veliko novega na medicinskem  

področju in o Azijski kulturi. Ob koncu izmenjave sem se udeležila še konference, ki so 

jo organizirali zdravniki iz urgence. Dva povabljena predavatelja iz Amerike sta 

predstavila njihov sistem treninga študentov in specializantov v bolnišnici. Skupaj z 

Italjanko sva sodelovale pri demonstraciji PBL-a takšnega kot bi moral biti. Ugotovila 

sem, da je bil le eno leto moj PBL blizu temu kot bi moral biti, ostala 3 leta so bila izguba 

časa! 

 

Urška Kocbek 


