
Izmenjavo v Indoneziji sem opravljal od 24. junija do 22. julija 2014 v mestu Malang, ki leži na 
največjem otoku Javi. Malang sicer ni bila nobena od treh izbir, vendar sem bil z mestom izredno 
zadovoljen, ker je podnebje nekoliko hladnejše kot npr. Surabaya, Bali, Gilis in ker je promet nekoliko 
redkejši v primerjavi z drugimi mesti.  
 
Malang je mesto z več kot 800 000 prebivalci. 
Običajno se dnevne temperature gibljejo okoli 30 
stopinj Celzija, ponoči se spustijo na prijetnih 20 
stopinj. Kljub temu da sem se izmenjave udeležil 
v sušni dobi, sem doživel kar nekaj ploh, ki 
običajno trajajo od 30 min do ene ure. Če se 
odpravljate na večerjo in načrtujete sedeti zunaj, 
se splača s seboj vzeti tudi dolge rokave, ker je 
možno, da se temperature spustijo tudi pod 20 
stopinj. 
V mestu je glavna Brawijaya University. 
Raziskovalno nalogo (The effects of intraarticular 
hyaluronic acid in patients with knee 
osteoarthritis) sem delal v največji bolnišnici dr. Saiful Anwar Hospital in sicer na oddelku za 
revmatologijo.  Zelo sem bil vesel, da so mi omogočili izmenjavo v obdobju, za katerega sem se 
prijavil. Kljub temu da se naj bi raziskovalna naloga začela šele začetek julija, sem lahko začel že 24.6., 
kar mi je izredno pomagalo pri načrtovanju ostalih obveznosti.  
 
Za izmenjavo ne potrebujete cepljen, vendar je seveda priporočljivo in predlagam vam, da se obrnete 
na najbližji ZZV, kjer vam bodo predstavili vse možnosti zaščite. Sam sem se cepil proti steklini, 
hepatitisu A, tifusu in ker sem načrtoval potovanje na Sulawesi sem kupil tudi antimalarike (Malaron). 
Obstajajo seveda še drugi antimalariki, vendar je dobro, da se pozanimate o njihovi učinkovitosti, 
ceni in stranskih učinkih. Antimalatikov ne potrebujete jemati, če boste potovali samo na otok Javo.  

 
Če boste v Indoneziji ostali več kot 30 dni si 
morate vizo pridobiti že pred odhodom. Ker v 
Sloveniji ni njihove ambasade, boste morali 
dokumente poslati na Dunaj. Tudi če vam vize ne 
uspe pridobiti pravočasno, lahko na letališču 
dobite vizo za 30 dni in nato, ko ste že npr. v 
Malangu, zaprosite za podaljšanje vize. Kljub 
temu vam priporočam, da si vizo pridobite 
pravočasno, saj si boste tako prihranili veliko 
dela. 
 
 

Organizacija te IFMSA izmenjave je bila zelo preprosta. Kontaktna oseba je hitro odgovarjala na moja 
vprašanja in je bila v veliko pomoč, tako da ni bilo nikakršnih težav. 
 
Po prihodu v Malang sem sicer moral čakati na prevoz 1,5 h, ker se jim je pokvaril avto. Takrat bi bil 
zelo vesel, če bi dobil kak sms, ki bi mi razložil kakšna je situacija. 
 
 



Stanoval sem pri zdravnici, katere mož 
je bil tudi zdravnik. Družina me je 
resnično lepo sprejela. Zagotovili so 
mi tako zajtrk, kosilo kot tudi večerjo. 
Poleg tega so mi pomagali tudi pri 
nakupu letalskih kart, poklicali taxi in 
organizirali transport do letališča v 
Surabayi… Imel sem svojo sobo, ki je 
bila zelo velika in tako sem imel več 
kot dovolj prostora za vse stari, ki sem 
jih prinesel s seboj.  
 
Z mentorjem vsa zelo uspešno 
sodelovala. Tudi z ostalimi člani tima 
sem se odlično razumel. Z veseljem so odgovorila na moja vprašanja, z mano diskutirali paciente in 
me vabili na svoja predavanja. Mentor mi je na koncu prakse z veseljem tudi izpolnil Logbook in 
napisal lepo priporočilo. 
 

Delo v bolnišnici je potekalo ob 8.30 zjutraj 
do približno 13.30. Po končanem delu sem 
šel običajno na kosilo z ostalimi IFMSA 
študenti v restavracijo v bolnišnici. Kosilo je 
stalo približno 13.000 IDR (1eur = 16.000 
IDR), za pijačo pa sem odštel 8.000 IDR.  
Zjutraj smo običajno sprejeli nove paciente, 
ki so imeli osteoartritis (OA) in so bili 
primerni za vključitev v našo študijo. Po 
enem tednu sem se naučil osnove Bahase in 
se sem tudi sam pripravil svoj vprašalnik za 
paciente in tako sem lahko tudi sam pridobil 
osnovne anamnestične podatke. Seveda smo 

pri vseh pacientih naredili natančen klinični pregled, določili gradus OA na podlagi rtg slik in naredili 
vse diagnostične postopke za potrditev diagnoze. Delo je bilo zanimivo in pestro, mentorji so bili 
izredno prijazni. Na koncu prakse sem svoje delo prestavil v kratki pptx predstavitvi. 
 
 
Praksa je bila solidna, želel bi si, da bi imeli nekoliko več pacientov vključenih v študijo in da bi bil čas 
v bolnišnico bolje izkoriščen. Menim, da bi bili rezultati študije bolj objektivni, če bi bila dvojno slepa. 
Z jezikom je bilo nekaj težav, saj nisem pričakoval, da bom moral jemati anamnezo v Bahasi, vendar je 
jezik izredno preprost in se ga lahko vsak zelo hitro 
nauči.  
 
Specifika tega dela Indonezije je v tem, da je 
prebivalstvo večinoma muslimansko in imajo tako 
nekoliko drugačne navade. Nekateri študentje tako niso 
imeli tuša ampak zgolj bazen z vodo iz katerega so 
morali zajemati vodo za prhanje. Običajno tudi ne 
uporabljajo toaletnega papirja in zato tudi v bolnišnici ni 
toaletnega papirja. Prehrana je zelo okusna, vendar je 
nekoliko bolj začinjena kot smo navajeni. 
 



V Indonezijo sem prišel v sušni dobi, kar je najboljši čas za obisk te regije. Temperature so res 
nekoliko višje, vendar je bilo vreme izredno lepo. Poleg mene so bili na izmenjavi še drugi IFMSA 
študenti, s katerimi smo potovali in se družili. Zanimivo je bilo, ker študentje niso bili samo iz EU 
držav ampak tudi iz Kanade, Rusije… 
 
Indonezijo se vam splača obiskati predvsem, če si  želite potovanja, druženja, spoznati popolnoma 
drugačno kulturo in se seznaniti s popolnoma drugačnim zdravstvenim sistemom. Pokrajina in kultura 
sta izredno pestri, cene sprejemljive in prepričan sem, da se resnično najde nekaj za vsakogar.    
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