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Tajvan. Kaj sem pravzaprav vedela o državi, ljudeh, življenju, preden sem kupila kartoza drug konec sveta. Malo, nič? V mesecu prakse in še dodatnih treh tednih, ki so bilinamenjeni počitnicam, lahko rečem, da je sedaj slika zaokrožena, polna, pisana in da bolepo krasila moje spomine, mene.Nekako se je vse začelo z željo videti (vedeti) več, še preden se praksa v bolnišnici zareszačne in se ob enem nagraditi, za garaško leto, ki je bilo za mano. Zato sem na Tajvanprispela 14 dni pred uradnim začetkom. V teh dneh se je izmenjala paleta različnih stanjod presenečenja, radovednosti, zanimanja, primerjanja, občudovanja… Je že res, da je toprimeren kraj za tako imenovani kulturni šok. Če na kratko opišem, kaj je sprožilo vse teobčutke, se zgodba verjetno začne že na poti iz letališča. Vročina, vlaga, takšna, da se tizdi, da najprej ne moreš pošteno vdihniti, v naslednjem trenutku pa te oblije (boljnazorno zalije) pot. Pošten kontrast temu so klimatske naprave, ki so v vseh možnihprostorih narejene (po mojem občutku) na temperaturo zraka bolj podobno našimhudim zimam. To se seveda s časom ne spremeni,  pomembni spremembi se zgodita vrazmišljanju, ne se toliko obremenjevati z vročino in prepotenimi oblačili in obveznovedno s seboj  vzeti nekaj kar bo preprečilo blažje ozebline v klimatiziranih prostorih.Nato hrana, ki je popolnoma drugačna, kot smo je vajeni pri nas. Riž za kosilo in večerjo,zajtrk, ki si ga nihče ne dela doma, ampak ga izbere iz stojnic, ki so na vsakem koraku,meso, ki je sladkano, zelena solata, ki jo jedo kuhano, tofu na 100 načinov, velika izbirapoceni raznovrstne hrane iz nočnih tržnic… o hrani bi res lahko pisala. Začela sem siustvarjati vtise o ljudeh, ki so se tekom meseca samo krepili. Mislim, da nisem še nikolispoznala naroda, ki bi bil tako prijazen kot so prijazni Tajvanci. Da ni to samo mojobčutek sem ugotovila po prebranih vrsticah v vodiču po Tajvani, kjer piše, da Tajvanciveljajo za eden izmed najbolj prijaznih narodov v Aziji, če ne celo v svetu. Res, da je nasplošno njihova angleščina slaba, kar pa niti ni tako pomembno, ker bodo zagotovo znalipoiskati način, da pomagajo na primer pokazati pravo pot, napolniti kredit na telefonu...Presenetil me je tudi njihov način upoštevanja pravil. Če je nekje znak, da se ne je, nepije in ne žveči žvečilnih, tega ne bo počel nihče, absolutno nihče, na avtobus bodočakali v vrsti, skozi katero bi lahko potegnil premico, in nikomur ne bo prišlo na pamet,da bi se usedel na sedež, ki je rezerviran za starejše ali nosečnice.  Tajvanci so mi daliobčutek, da če bi kje pustila denarnico, bi me ta počakala na istem mestu še naslednji



dan. Torej gostoljuben, prijazen narod, ki daje občutek varnosti in občutek, da bi bilomed njimi pravzaprav zelo enostavno živeti.V prvih dveh tednih, sem se tako poskusila aklimatizirati, spoznavati, se naužiti. Znahrbtnikom sem obiskala mesta na poti iz Tajpeja proti skrajnemu jugu Tajvana:Kaohsiung, Tainan, Taichung, narodni park Kenting. Vsako mesto drugačno, po svojezanimivo, s svojimi posebnostmi in lepotami.Ob prihodu nazaj v glavno mesto Taipei, sem se srečala s študentko medicine, ki je bilamoja kontaktna oseba s tajvanskim svetom. Zahvaliti se ji moram, da mi je že predprihodom poiskala, ljubko manjše stanovanje, v mestecu Linkou, kjer sem opravljalaprakso, oddaljeno minuto od bolnišnice. ( Sicer so na voljo tudi študentski domovi, ki soza ta program študentom na voljo zastonj.) Najemnina ni bila visoka, lahko bi rekla, daza naše razmere celo nizka. Že prvi dan, so tajvanske prijateljice, ki sem jih spoznala,stanovanje opremile z stvarmi, ki sem jih potrebovala, odejami, vzglavniki, krožniki,priborom,  majhno pečico, električno ploščo… skratka z vsem za kar sem prosila in gorostvari, za katere nisem prosila in so predvidevale, da mi bodo prišle prav. Ponovnodokaz, kako ustrežljivi so Tajvanci. Z mojo kontaktno osebo in  njenimi prijateljicami,sem se razumela odlično. Veliko stvari smo počeli skupaj, od druženja ob večerji vrestavraciji, plesanja v klubu, karaok do skupinskega kuhanja tajvanske in slovenskehrane.  Res jih ni težko vzljubiti in jih imeti rad.Prva spoznavanja bolnišnice so prinesla nekaj težavic. Čeprav sem bila prvi dan deležnaorientacijskega pohoda po hodnikih te zares ogromne stavbe, se je nemalokrat zgodilo,da enostavno nisem vedela kje sem, kako najti izhod ali kako najti sebe. Bolnišnica jevelika, ima 89 operacijskih dvoran in da izjavo še okrepim, ima kar dva McDonaldsa! Oprema je moderna, zgradbo ves čas obnavljajo in lepšajo, sobe za bolnike so prostornein nudijo bolniku več udobja in zasebnosti. Kar me je presenetilo je bilo to, da ima vsakbolnik ob postelji tudi pomožno ležišče, na katerem prenočujejo najbližji sorodniki, ki sopo navadi ob bolniku 24 ur na dan ves čas hospitalizacije in si za svoje vzamejo dopust,četudi gre recimo za poseg, ki je zgolj rutinski. Tole in še veliko drugih stvari, ki jihpočnejo, jemljem kot dokaz, da so Tajvanci zelo družinski ljudje, kar mi je ugajalo in mehkrati begalo. Za svojo prakso sem izbrala oddelek splošne kirurgije. Na začetku so mepunce prestrašile, da je moj nadzorni zdravnik zelo star in še bolj strog. Na koncu ni bilores ne eno in ne drugo, tako, da sva se super razumela. Na začetku nama je delala težavekomunikacija, saj je imela njegova angleščina močan kitajski naglas. Šment! Sem pa sčasom tudi tega navadila ali pa je morda on začel bolj razločno izgovarjati, kdo bi vedel.Tipičen dan se je začel zelo zgodaj, po navadi s kakšnim predavanjem, seminarjem alikonferenco. Te vsakodnevne konference, ki so bile obvezne za vse specializante in tudispecialiste, so bile po mojem mnenju super zadeva. Običajno je kak specializantpredstavil kak zapleten primer bolnika iz prakse, ki so ga nato skupaj obdelali, seogromno pogovarjali, spraševali, modrovali. Hm.. v kitajščini.  No ni bilo čisto tako.Zanimivo je, da se Tajvanci medicino učijo izključno v angleščini. Tako so vsepredstavitve, anamneze in popisi v angleščini. Na mojo srečo in olajšanje. Tako, da sem



od tega odnesla veliko, seveda tako dolgo dokler jih ni zaneslo in so začeli, po kretnjahin tonu glasu sodeč, debatirati o kaki skrajno zanimivi zadevi, ki me je ravnokar začelazanimati, v kitajščini seveda. Po jutranjih srečanjih, kjer mimogrede vsi ves čas nekajjedo!, sem skupaj s specializantom urologije sledila mojemu kirurgu. Obiskali smobolnike, ki so v planu za operacijo ali so bili operirani. Obiski so temeljili na pogovoru,razlagah, vprašanjih, predvsem pa na komunikaciji z zaskrbljenimi svojci. Nato sva sspecializantom skupaj preučila bolnike, ki so bili na novo sprejeti in sledila tistim, ki sože bili operirani. Za vsako vprašanje sem se lahko obrnila na svojega nadzornegakirurga, ki mi je z izrednim entuzijazmom razlagal skrivnosti kirurgije. Dan se jenadaljeval z operacijami. Na začetku, kot nema opazovalka na varni razdalji odoperacijskega polja. Nato pa je s časom moja vloga rastla. Na koncu na asistenco vrednozavidanja. Je že res, da so me mariborski kirurgi pred odhodom nekaj naučili in škoda bibilo tega ne pokazati. Nekako je bila kirurgija, ki jo je izvajal moj nadzorni, boljskoncentrirana na želodčno kirurgijo, tako da sem imela priložnost pri delu opazovatistrokovnjaka za tumorje želodca. Ni pa ostalo zgolj pri želodcu, udeležila sem se šemnogih drugih.Dnevi so bili obarvani kirurško, večeri pa rezervirani za druženja z drugimi evropskimištudenti, ki so bili na isti poti kot jaz ali s tajvanskimi študenti medicine. Večerje, nočnetržnice, skriti in odkriti kotički mesta, nikoli, ampak res nikoli mi ni bilo dolgčas. Vikendiso bili idealna priložnost za potovanja po otoku. Ker je otok le 2 krat večji od Slovenije,sem imela idealno priložnost spoznati večji del otoka in nekateri kotički otoka so zarespresenečenje.Splošni vtis poletne prakse je popolnoma nezapleten. Gledano v celoti ali gledano podmikroskopom v detajle, stvar ostane enaka. Splošna ocena tako medicinskega, kotdopustniškega dela mojega potovanja je odlična in če obstaja še kaj več od odlično,potem je to-to. Pa kako bi bilo kaj manj, ko pa se nikakor ne morem spomniti stvari, ki biv teh dveh mesecih pustila vsaj priokus grenkobe. (še hrane ne, ker je na Tajvanu vsesladkano. )


