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Vse se je začelo na junijski četrtek, ko sem iz beneškega letališča odletela proti Taipeju. Po dolgi
poti sta me na letališču pričakala dva kontakta in poskrbela za vse organizacijske zadeve, ki so
olajšale  moje  bivanje  na  Tajvanu,  in  sicer  sta  takoj  poskrbela  za  lokalno  telefonsko  številko,
menjavo valut, zemljevide mesta, transport do nastanitve, večerjo in vse ostalo. Moj dorm se je
nahajal v predmestju v predelu Xizhi. Kar me je mogoče malo presenetilo, je bilo to, da sem bila
dodeljena v drugo bolnišnico, kakor je bilo sprva rečeno, in sicer v Cathay General Hospital. Moj
nastanitveni dorm je bil  50 minut oddaljen od bolnišnice in zelo prijeten ter  čist,  z vključenim
fitnesom.  Kljub  temu,  da  na  prvi  vikend  ni  bilo  predvidenih  socialnih  programov,  so  si  moji
kontakti  vzeli  čas zame in me odpeljali  v Taipei  zoo in v nedeljo še na ogled National Palace
Museum, predsedniške rezidence in na večerjo v zares eliten tajvanski hotel, Grand Hotel. In to vse
brezplačno, kajti gostil nas je oče ene izmed mojih kontaktnih oseb, ki je bil počaščen, da je lahko
gostil mene in profesorja iz Dallasa, ki je ravno takrat prispel na Tajvan. :) Skratka, izjemen uvodni
vikend, da ne govorim o tajvanski gostoljubnosti, ki se me je takoj dotaknila in spremljala skozi vso
izmenjavo. V ponedeljek se je začela moja praksa na oddelku splošne kirurgije v Cathay General
Hospital v centru Taipeja, ravno pod stolpnico Taipei 101. Ob pol osmih zjutraj me je pred vrati
dorma pričakala študentka, ki me je odpeljala do mesta, kjer je vsakodnevno odpeljal brezplačni
avtobus do bolnišnice. Na delovišču me je pričakala tajnica, ki me je odpeljala do mojega mentorja,
nato do mesta, kjer sem dnevno prevzemala svojo malico in večerjo (vegi meni :)) in nato do moje
pisarne v sosednji zavarovalniški stavbi. Skratka, vse je bilo super organizirano. Kot omenjeno, sem
imela krita dva obroka na dan, in sicer malico in večerjo. Hrana je večinoma temeljila na rizu in
tofuju ter seveda na rdečem fizolu, ki je bil vsebovan v vseh sladicah. In pa seveda zelenjava, ki je
bila vedno kuhana in prelita z raznimi omakami. Prva dva tedna sem bila dodeljena na oddelek
splošne kirurgije. Zjutraj sem se zglasila na oddelku, se tam preoblekla in kirurško pripravila, nato
pa sem sledila dnevnemu urniku operacij v bloku. Lahko sem asistirala pri abdominalnih operacijah
ali pa samo opazovala poseg od začetka do konca. Večinoma sem opravila eno asistenco na dan,
ostalo pa opazovala pod vodstvom in razlago mentorja. Delovni dan se je tako pričel nekje ob 9. uri
zjutraj in se zaključil okoli 15. ure popoldne. Naslednja dva tedna sem bila dodeljena na oddelek
kardiotorakalne kirurgije, kjer pa večinoma ni bilo dosti asistiranja, bolj opazovanje posegov na
odprtem srcu in analiziranje anamnestičnih podatkov pacientov, pregledi slikovnega materiala ter
razprave o pacientovih kliničnih slikah. Moram povedati, da me je kolektiv izredno prijazno sprejel,
zame so celo organizirali večerjo dobrodošlice v morski restavraciji, na kateri je bil prisoten tudi šef
kirurgije.  Poleg  tega  me  je  moja  nadomestna  mentorica  peljala  tudi  na  kosilo  v  japonsko
restavracijo in poskrbela za navezavo stikov z mlajšimi člani kolektiva. Popoldneve sem prezivljala
ali s svojimi kontakti v mestu ali pa s francosko študentko, ki je bila prav tako na izmenjavi, le v
drugi bolnišnici. Obiskali smo nočni market, kjer je mrgolelo ljudi in hrane, katere ne moreš videti
pri nas. Poskusili smo palačinke z rdečim fizolom (toplo priporočam), posušeni tofu, smrdljivi topu,
palačinke z ostrigami in pa kačjo juho. To zadnje je terjalo kar dosti poguma. Namreč postregli so
nam jo v restavraciji, v kateri je okoli nas v kletkah mrgolelo kač. Moram povedati, da je kačje
meso  pravzaprav  zelo  okusno.  Kot  piščanec.  :)  Restavracija  je  ponujala  tudi  druge  kačje
specialitete, katere pa sem si prihranila za kakšen prihodnji obisk Tajvana. :) Med drugim smo v
prostih popoldnevih obiskali tudi Taipei 101, vroče vrelce, templje in razne restavracije z lokalno
hrano, ki je na Tajvanu resnično tako zelo drugačna od naše evropske. Včasih moraš imeti dosti
poguma in  dober  zelodec.  Naj  omenim še  izjemno  okusne  ananasove pite  in  izjemno »vroče«
oreščke ovite v wasabi hren. Čeprav imam izjemno odporen zelodec, je tudi mene po vreči teh



oreščkov pekla zgaga. Moji kontakti so se ves čas izredno trudili zame, da bi mi prikazali najlepše
strani  glavnega mesta,  za  katerega  moram povedati,  da  me je  presenetilo  s  svojo  mirnostjo  in
redom, ki je vladal na postajah podzemne zeleznice in v mestu kot takem. Niti za sekundo se nisem
počutila  ogrozene,  niti  v  večernih  urah.  Poleg  tega  te  Tajvanci  vedno prijazno usmerijo,  če  se
znajdeš v zagati, večinoma se sami ponudijo za nasvet, ko kje srečajo evropskega človeka, ki deluje
nekoliko izgubljeno v mestu ali na podzemni. Prav tako te, v kolikor ti ne poti ne znajo razloziti v
angleščini, primejo za rokav in kar takoj odpeljelo tja, kamor si namenjen, pa čeprav je pot dolga 10
minut. 
Gostujoče univerze so za tuje študente pripravile 3 socialne programe preko vikendov. Sama sem se
udelezila  le  enega,  kajti  drugi  je bil  zelo podoben prvemu,  v času tretjega pa sem si  ze doma
organizirala voden vzpon na najvišji tajvanski vrh-Mount Jade (3952m). Socialni programi so bili
dobor organizirani, tako logistično kot vsebinsko. Obiskali smo Hualien, mesto na vzhodni obali
Tajvana, kjer so za nas organizirali tečaj deskanja na valovih. Sledilo je bogato morsko kosilo v
restavraciji, kjer je res bila velikanska izbira morskih dobrot, meni večinoma nepoznanih. Obiskali
smo tudi muzej staroselcev Aboridzinov in pa muzej tradicionalnih umetnosti na prostem. Noč smo
preziveli v zelo solidnem hotelu, pred tem pa smo si organizirali še mednarodno zabavo, kjer smo
okušali pijače in hrano iz različnih drzav. In pa praznovali tudi rojstni dan ene izmed udelezenk. :)
Naslednji dan je sledil obisk nacionalnega parka Taroko George na vzhodu in nekaj planinarjenja v
teh lepih predelih.  Večerjo smo si  organizirali  v eni izmed samopostreznih restavracij,  ki so na
Tajvanu izredno priljubljene in ponujajo resnično bogato raznolikost okusov in oblik za vsakogar.
Kljub temu, da smo nazaj v Taipei prispeli razmeroma pozno, so organizatorji poskrbeli za taxi
prevoze nazaj v dorme za vsakega posameznika. Skratka, nikoli nismo bili prepuščeni sami sebi. 
Naslednji vikend sva se s francosko študentko v lastni organizaciji odpravili na otočje Penghu na
zahodni obali Tajvana. Tja sva poleteli iz mesta Kaohschiung na jugu. Preziveli sva res imeniten
vikend na otočju, najeli skuter in se prvo noč z njim izgubili v mestu. Na mesto, da bi naju skrbelo,
sva  pokali  od  smeha.  Namreč  občutek  varnosti  in  domačnosti  te  na  Tajvanu  resnično  vedno
spremlja. No naposled sva s pomočjo Google Maps le našli pot nazaj v hostel, k izredno prijaznemu
in ustrezljivemu lastniku, ki nama je priskrbel zemljevide za nasljedni dan, da sva lahko prevozili
otok od začetka do konca. Obiskali sva nekaj lepih lokacij, med drugim tudi Aimen Beach in pa
kitovo skalo. Pa po nesreči prevozili rdečo luč brez posledic. In enkrat skoraj ostali brez goriva, ker
sva spregledali črpalko ob poti. Skratka, vse se je lepo izteklo s kopico lepih spominov.
Zadnji vikend na Tajvanu sem prezivela v lastni organizaciji vzpona Mt. Jade. Z besedami tezko
opišem to  prelepo izkušnjo.  Vzpon smo pričeli  iz  mesta  Chiayi  v  centralnem predelu Tajvana,
kamor smo pripotovali z vlakom. Prvi dan smo opravili nekje 6 ur vzpona na višino 3500m, kjer so
se pojavljali prvi znaki višinske bolezni, predvsem glavobol in huda utrujenost. Moram reči, da smo
jo Evropejci  še večinoma zelo dobro odnesli,  saj  so domači planinci trpeli s hudim bruhanjem,
glavobolom in omotico. Naslednje jutro ob pol drugi uri je sledil še zadnji del vzpona na 3952m, v
trdi temi s svetilkami in adrenalinskimi vlozki med potjo, ko je bilo potrebno plezati ob jeklenicah.
Ampak bilo je vredno sončnega vzhoda, ki nas je pričakal na vrhu. Nato še nekaj fotografij z vrha
za spomin in pot nazaj v dolino. 
Tajvan je v vseh pogledih tudi odlično izhodišče za obisk sosednjih drzav vzhodne Azije. Tako smo
lahko z enournim letom obiskali tudi Hong Kong in Macau. V ta namen sem si na delovnem mestu
tri proste dneve, kar pa je bilo tudi vse. 
Skratka, Tajvan v vseh pogledih zares toplo priporočam. Tako v delovnem kot turističnem smislu.
Izkušnja iz »srca Azije«, kot domačini radi pravijo, je neponovljiva in me je osebnostno izjemno
obogatila, saj se te tako raznolike situacije preprosto dotaknejo in spremenijo pogled na marsikatero
področje  zivljenja.  Če  bi  še  enkrat  izbirala  kraj  svoje  poletne  izmenjave,  bi  ponovno  izbrala
Formoso. 
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Taipei Zoo z mojimi kontaktnimi osebami


