
Poročilo: IFMSA raziskovalna izmenjava v Tuniziji 
 
Ko sem se odločal za lokacijo svoje raziskovalne izmenjave, sem gledal predvsem 
na tri faktorje: zanimivost, oddaljenost in drugačnost. Prepričan sem, da sem z 
izborom Tunizije zadel optimum željenega – dežela, ki je kulturno, sociološko, 
politično in še kako zelo drugačna od naše, vendar vseeno dovolj blizu, da logistika 
ne zahteva doktorske dizertacije. 
 

Čeprav sem prvi korak v komunikaciji z lokalnim komitejem moral storiti sam, so 
se Tunizijski kolegi med celotnim procesom organizacije poti, iskanja odgovorov na 
neštevilna vprašanja ter splošne priprave na to nepozabno izkušnjo zares izkazali. 
Celotna komunikacija je bila hitra in učinkovita, jezikovnih preprek (komunicirali 
smo v angleščini) praktično ni bilo, prav tako pa so pokazali neverjetno mero 
strpnosti – njihov LORE je celo pripravil dodatno pismo o nameri, ki sem ga želel za 
prijavo za sofinanciranje! 
 

Celotna pot je minila izjemno hitro; hkrati pričakovano, saj je Tunis od Benetk 
oddaljen le slabih 1000 kilometrov zračne razdalje, pa vendar nekoliko 
presenetljivo, saj sem zamenjal celino. Prav tako je logistično precej nezahtevna: 
daleč najcenejši je let iz Benetk s prestopom v Rimu. 
 

Po prihodu na mednarodno letališče v Tunisu nisem prav vedel kaj pričakovati. 
Vendar me je vsa anksioznost minila v trenutku, ko sem zagledal Leilo, mojo 
kontaktno osebo. Popeljala me je skozi desetine izjemno entuzijastičnih taksistov, 
ki so za takšno ali drugačno ceno ponujali prevoze na vse konce te afriške 
prestolnice. Ko sva poskrbela, da je prtljaga nekako le našla prostor v prtljažniku 
starega renaulta, sva se lotila prometnega kaosa, stalnega spremljevalca 
tunizijskega vsakdana. 
 

Po slabi uri najbolj nore vožnje mojega življenja – med katero je Leila ostala 
presenetljivo sproščena -  sva le dospela do študentskega doma v mestni četrti El 
Manar I. Stavba naju je slepila z belo fasado, k boljšemu počutju pa seveda ni 
pomagala vročina opoldanskega sonca, ki je betonsko parkirišče segrela na 
temperaturo popolno za »dinstanje« tujih študentov. Notranjost, ohlajena le 
zaradi odsotnosti sonca (o klimi smo sanjali še ves mesec), je spominjala na 
študentske domove evrope. Podobno je veljalo tudi za sobo, skupno kopalnico in 
skupno kuhinjo. 

 

 
Taksi – vsakdanje prevozno sredstvo tako bogatih kot revnih Tunisa 



Ker sem prispel v soboto, cela dva dni pred uradnim pričetkom izmenjave, je bila 
zasedba mednarodnih študentov še nekoliko komorna. Vendar se je to izkazalo za 
precej pametno odločitev, saj mi je omogočila, da sem spoznavanje več kot 45 
tujih študentov raztegnil na tri dni – moji možgani so mi bili zelo hvaležni. 
Pričakoval sem, da bo prvi dan nekoliko dolgočasen, še posebej ker sem prispel v 
soboto. Vendar so se lokalni študentje odločili, da temu že ne more biti tako in nas 
peljali na lokalno pojedino ter shisho s čajem (tradicionalni način preživljanja 
večerov), kjer smo prebili ure in ure v debati o dosedanjih potovanjih, izkušnjah, 
Tuniziji ter njihovi revoluciji. 
 

Prihodnji dnevi so bili izpolnjeni s številnimi »Hi, I'm ____ from _____« in 
podobnimi frazami ter obupanimi poskusi rabe vseh možnih mnemonik za boljše 
pomnenje imen. Izkazalo se je, da smo zares številna in pisana druščina – zelo 
dobro izhodišče za nadaljevanje izmenjave, kot se je kasneje izkazalo. 
 

 
Blišč souka: “Let’s say 60 dinar? Good price for you, very bad for me!” 

Prvi obisk bolnišnice je bil nekoliko nenavadna izkušnja, vendar nikakor ne 
neprijetna. Na istem raziskovalnem projektu sva bila dva tuja študenta, zraven 
mene še zelo zagnan študent Honza iz prve medicinske fakultete v Pragi. Ena 
izmed tunizijskih prostovoljk naju je popeljala skozi kompleks bolnišnice Charles 
Nicolle, najstarejše in največje javne (pomembno!) bolnišnice v Tunisu do oddelka 
za radiologijo.  
 

Medtem, ko smo čakali na mentorja, sem uspel ugotoviti, da sva s Honzo za osebje 
precej zanimiva novost in da so zanje novosti pozitivna zadeva – definitivno 
prijetno spoznanje. Ko je najina tolmačica le uspela pripeljati zdravnika srednjih 
let, ki bi lahko bil vodja najinega projekta, sva s kolegom takoj hitela nizati 
osnovne podatke o stanju najinega znanja, opravljenih kliničnih letnikih, izkušnjah 
z raziskavami, in tako naprej. Vendar se je izkazalo, da je dr Rajhija najino 
poprejšnje raziskovalno delo le malo zanimalo. Sporočil nama je, da vodje 
projekta ni, saj je na dopustu, tako da kaj veliko raziskovanja ne bova počela. S 
Honzo sva se presenečena spogledala in verjetno nekoliko prestrašeno zrla v 
radiologa, saj je ta hitro dodal, da se bo vseeno potrudil, da bo najina izkušnja 
poučna in zanimiva ter da se opravičuje za nastalo zmedo. 



Zatem nama je predstavil zares vse osebje oddelka (nekoliko nenavadno za naše 
razmere), ki se je brez izjeme izkazalo za izjemno odprto, prijazno in radovedno 
glede tujcev (še bolj nenavadno za naše razmere). Vredno je omeniti, da se je na 
oddelku mudilo kar deset specializantov, kar je poskrbelo za zelo zanimivo svežo 
dinamiko dela. V pomoč pa je bil lokalni kolega, Hamza, ki je na oddelku opravljal 
dvo-tedenski staž in ki se je kasneje izkazal za daleč najbolj prijaznega študenta 
medicine kar sem jih spoznal (zares, bizarno prijazen in ustrežljiv). 
 

 
Ena izmed mnogih plaž, kjer si lahko nekoliko odpočiješ po trdem delu v bolnišnici 

Dnevi, ki so sledili, so bili monotoni v svoji izjemnosti. Bujenje ob sedmih in 
použitje zelo bornega zajtrka, ki je zajemal belo kavo s koščkom francoza z nutelo 
(originalno mimogrede). Nato lovljenje taksija in kaotična vožnja do bolnišnice. 
Taksi nas je stal 1 dinar po osebi, kar je okoli 50 centov - za pol ure vožnje sploh 
dobra cena. V bolnišnici smo se, skupaj s Honzo in Hamzo ter četo specializantov, 
najprej vsako jutro posvetili predavanju – sicer v francoščini – bodisi o skrivnostih 
dopplerske ultrazvočne preiskave ali o zanimivih kliničnih primerih, ki jih je vodil 
najin mentor. Le-ta si je po končanem predavanju vzel še dodatnih 15 minut, da je 
celotno zadevo razložil še v angleščini, le za naju, tuja študenta; spet, bizarno 
prijazno. 
 

Po dobrih štirih urah dela, pa je sledilo bodisi vožnja nazaj do študenta na zelo 
nezadovoljivo kosilo, bodisi direktno na eno izmed mnogih plaž okoli Tunisa. Plaže 
so brez izjeme peščene, z bolj ali manj čisto vodo in več ali manj ostalih 
ljubiteljev sonca. Po prijetnem dremežu na soncu in brezštevilnih igrah odbojke 
med valovi Mediteranskega morja, smo se vrnili v sobe s prioriteto odstraniti 
kilograme peska s svoje kože. 
Večeri so bili obarvani z iskanjem hrane, kakršne koli že: tunizijske, italijanske, 
hitre po vzoru ameriške, itd. Da pa se dan ne bi prehitro končal, pa sta poskrbela 
vročina, ki ni popustila do 2. ali 3. zjutraj ter izjemen – vsakodnevni! – socialni 
program lokalnega komiteja.  
 

Večino daljših izletov so kolegi organizirali za konec tedna. Tako smo obiskali 
turistično središče – Hamamet – z okolico, se podali v Touzer ter izkusili pekočo 
vročino Sahare ter plažo, Raf Raf, ki je izgledala točno tako kot s kakšnega 
namizja. Celota socialnega programa je stala okoli 200 evrov, vendar je stvarna 



vrednost gotovo veliko veliko višja – kot vse ostalo, so tudi hoteli, prevozi, ipd., 
podvrženi zakonom barantanja. 
 

 
Čudovite vendar zelo trmaste in nikoli ubogljive kamele 

Ko se je čas v Tuniziji počasi začel iztekati, smo vsi hiteli v souk v centru mesta in 
se borili za vsak dinar pri nabavi spominkov zase in naše najbližje. Ker se je v tem 
času pričelo obdobje ramadana, smo imeli tujci rahlo prednos: hidriranost in 
stabilen krvni sladkor sta nepredstavljivo pomemben as pri barantanju. 
 

Končno je prišel čas, da se poslovimo od novih prijateljev, od vsakdanje vročine 
ter neverjetnih ljudi Tunisa. Vožnja na letališče je potekla v tišini, vendar takšni 
utrujeni in ne neprijetni. Nekako skušaš zbrati vse doživeto v neko celoto, z eno 
mislijo zaobjeti cel mesec, vse ljudi in izkušnje, vendar kmalu postane jasno, da 
bom vpliv Tunizije razumel šele čez mesece in leta, v domačem vsakdanu, ki nikoli 
več ne bo čisto takšen, kot je bil. 

 
 

Rok Hržič 


