
 
 
 
 

 

Indonezija, Banda Aceh, avgust 2015 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime in priimek: 

Aleksandra Pečovnik (aleksandra.pecovnik@student.um.si)  

Čas izmenjave:  

od 22.7. do 19. 8. 2015 

Kraj izmenjave 

Banda Aceh je mesto na skrajnem severu otoka Sumatra. Je glavno in največje mesto province Aceh. 

Podnebje v mestu je značilno tropsko, kar pomeni da so prisotna sušna in deževna obdobja. Najbolj 

suhi meseci so od junija do avgusta. Takrat se dnevne temperature gibljejo okrog 34 °C.  Povprečna 

temperatura skozi vse leto je 27°C. 

Glavnino prebivalstva predstavljajo muslimani (več kot 95%). V mestu velja šeriatsko pravo, kar 

pomeni, da je alkohol za domačine strogo prepovedan, moški in ženska ne smeta biti sama v zaprtem 

prostoru, ipd. Kljub dokaj strogim pravilom je mesto sproščeno. Za nas, ki smo bili na izmenjavi ta 

pravila niso veljala, z izjemo primernih oblačil (dolge hlače in kratek rokav, ne majice na naramnice 

npr.). V mestu sem se počutila zelo varno, lahko sem se sprehajala sama po mestu, tudi v večernih 

urah ni bilo problema, kar me je zelo presenetilo. Ljudje so zelo prijazni, gostoljubni in pripravljeni 

pomagati. Ker ni veliko turistov, so t. i. »buleti« (ljudje svetle polti) tam glavna atrakcija in vsi se želijo 

s tabo slikati in pogovarjati.   

Mesto je leta 2004 popolnoma uničeno zaradi prizadel potresa in tsunamija, ki je terjal 167,000 

smrtnih žrtev, veliko je bilo ranjenih. Po naravni katastrofi je veliko držav sveta in organizacij stopilo 

skupaj, da bi pomagali. Danes je mesto lepo urejeno in posledic tsunamija skorajda ni več opaziti.  

Edina slabost tam je odsotnost javnih prevoznih sredstev in slaba urejenost pločnikov.  

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Dobra dva meseca pred izmenjavo me je kontaktiral njihov LEO, ki je bil tudi moja kontaktna oseba. 

Dopisovanje pred izmenjavo je potekalo brez nevšečnosti, v solidnem času sem dobivala odgovore na 

vsa vprašanja.  

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Tuji študenti so me dobro sprejeli. Ko sem prispela na letališče, me je kljub pozni večerni uri pričakala 

študentka zadnjega letnika medicine. Slednja mi je potem tudi zelo veliko pomagala v bolnišnici, 



 
 
 
 

 

lahko sem se priključila njeni skupini študentov, ki so opravljali vaje iz kirurgije. Vsi ti so mi bili vedno 

na voljo, lahko sem jih kadarkoli vprašala za karkoli in pomagali so mi po svojih najboljših močeh. 

Tukaj kontakta oseba ni igrala pomembne vloge. Konec julija je starega LEOta nadomestil novi. Obe 

osebi sta bile načeloma vedno na voljo za vsa vprašanja, vendar sta delovali zelo zmedeno in slabo 

organizirano. Kar se tiče bolnišnice in prakse sem se zato raje obračala na tamkajšnje študente. 

Rada bi omenila še to, da so nas zelo toplo sprejeli tudi vodstvo fakultete in bolnišnice. Pri njih je 

namreč v navadi, da študenti na izmenjavi spoznajo dekana, prodekana za študentska vprašanja, 

direktorja bolnišnice in predstojnika oddelka na katerem delajo. Vsi so nas bili zelo veseli, izkazali so 

nam prijazno dobrodošlico. Pri dekanu je po sprejemu v njegovi pisarni sledila še pogostitev.  

 

Nastanitev in prehrana 

Ker v mestu ni študentskih domov, smo bili vsi študenti na izmenjavi nastanjeni v neke vrste gostišču. 

Šlo je za večjo hišo, katere sobe starejša gospa oddaja v najem. Študentka iz Češke je prišla na 

izmenjavo s svojim možem, zato sem imela svojo sobo, ki bi jo sicer morala deliti z njo. Soba je bila 

dvoposteljna, s klimo, televizorjem in kopalnico v kateri ni bilo tople vode. Skupni prostor je 

predstavljala velika dnevna soba in terasa, uporabljali pa smo lahko tudi kuhinjo. Voda izpod pipe 

tam ni pitna, vendar je bila v tej hiši vedno na voljo voda v plastenkah in vroča voda za pripravo kave 

ali čaja. V hiši je poleg lastnice živela tudi družina njene hčerke, vendar v ločenem delu in lastničine 

gospodinjske pomočnice. Za 200.000 IDR, ki sem jih plačala na začetku, mi je ena od teh pomočnic 

prala in likala perilo ves čas izmenjave. Zvečer so velika vhodna vrata zaklenili okrog 22.00 ure, 

vendar smo lahko prišli domov tudi kasneje skoz stranski vhod.  

Za prehrano ni bilo poskrbljeno. Za nadomestilo smo dobili vsak 250.000 IDR.    

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Izbrala sem si oddelek splošna kirurgija, ki v tamkajšnji bolnišnici predstavlja skupek večine kirurških 

vej. To je pomenilo, da sem lahko vsak teden preživela na drugem kirurškem oddelku. Prvi teden sem 

bila na oddelku za onkološko kirurgijo, drugi teden na oddelku za plastično kirurgijo, tretji teden na 

oddelku za ortopedijo, zadnji teden pa sem bila na oddelku za nevrokirurgijo in urologijo. Ob 

ponedeljkih, sredah in petkih je bilo ob 7.30 jutranje poročilo dežurne službe. Poročila so bila v 

angleščini, zato sem se jih dokaj redno udeleževala, čeprav niso bila obvezna, moje prisotnosti nihče 

ni preverjal.  Temu je sledila vizita. Po viziti sem lahko odšla v operacijske sobe ali v polikliniko 

(kirurške ambulante). Koliko sem želela delati in koliko časa preživeti tam je bilo na meni, nihče ni 

preverjal moje prisotnosti. Po prvem tednu sem se odločila, da bom hodila le še v operacijske 



 
 
 
 

 

dvorane. To je pomenilo, da sem prišla v bolnišnico okrog 9.00 ure zjutraj, si pogledala razpored ali 

kontaktirala katerega od njihovih študentov ali specializantov, ki mi je povedal, katere operacije so na 

urniku za tisti dan in potem sem bila v operacijskih vsak dan približno do 16.00 ure, včasih sem odšla 

prej, včasih kasneje. V operacijskih je bilo vzdušje zelo prijetno, vsi so me izjemno lepo sprejeli, 

potrudili so se odgovoriti na vsa moja vprašanja in poskrbeli so, da sem se veliko naučila. Na 

operacijah sem bodisi opazovala bodisi asistirala. Skratka, od praktičnih izkušenj sem odnesla toliko, 

kot sem želela sama. Če sem hotela kaj poizkusiti, se kaj naučiti (npr. intubirati), sem vprašala in 

večinoma so mi dovolili oz. so mi postopek opisali, da sem vedela za naslednjič.  

Zaradi obilice travmatoloških pacientov je bilo zanimivo delo tudi v nočni in popoldanski izmeni. Po 

četrti uri popoldan sem šla v urgentni blok, običajno s katerim od študentov, ki ravno tako dežurajo, 

in sem ostala ne dlje kot do desete ure zvečer. Večinoma sem s študenti oskrbovala večje in manjše 

rane. 

 

Mentorstvo 

Uradno mi je bil dodeljen mentor prvi dan. To je bil kirurg iz oddelka za onkološko kirurgijo, vendar 

ker sem vsak teden preživela na drugem oddelku, z njim nisem bila toliko v stiku.  

 

Socialni program 

Socialni program ni bil organiziran oziroma je bil organiziran slabo, zmedeno. Preden sem se 

odpravila na izmenjavo, sem od kontaktne osebe dobila mail dobrodošlice, v katerem je bil zelo lep 

opis mesta, nekaj splošnih informacij o religiji, kako se oblačiti, hrani, nekaj besed v indonezijščini in v 

lokalnem jeziku, ki ga tam govorijo, opis socialnega programa (ogled mesta, kuharski tečaj, zabava na 

plaži, zabava dobrodošlice in poslovilna zabava)..skratka pravi informacijski paket. Ko sem prišla tja, 

kontaktna oseba o vsebini maila, ki ga je poslala, ni vedela ničesar. Bila je kar presenečena in izkazalo 

se je, da je posredovala samo material od njenih predhodnikov, ki so to za študente pripravili. Tudi 

nova kontaktna oseba, ki je prišla v avgustu o tem ni kaj dosti vedela. Organizirali so večerjo 

dobrodošlice in ogled mesta. Tako da smo se študenti večinoma organizirali sami, odšli za vikend na 

plažo, na bližnje otoke, po mestu ipd. Za vikende in tudi popoldneve so nas k sebi vedno vabili 

zdravniki, zato smo kak dan preživeli tudi z njimi oziroma pri njih. 

 

Prevoz 

Do Indonezije sem vzela povratno letalsko karto Ljubljana-Istanbul-Jakarta. Letalsko karto kupila 

preden sem sploh vedela v katero mesto grem, zato sem vzela do glavnega mesta. Sicer se to kasneje 



 
 
 
 

 

ni izkazalo za najboljšo potezo, saj je je mesto Banda Aceh na drugem otoku, na skrajnem severu 

Sumatre, tako da če bo si še kdo izbral to mesto ali drugo mesto na otoku Sumatra, svetujem, da si 

kupi karto do Malezije (Kuala Lumpur).  

Po državi je zelo enostavno in poceni potovati z letali, saj so je zelo veliko letalskih družb (Air Asia, 

Lion Air), ki to omogočajo. Ne splača se letov rezervirati pretirano v naprej, saj se vedno najde kak 

prosti sedež, tudi par dni prej. Če potujete s temi cenejšimi letalskimi družbami, morate vzeti tudi v 

zakup, da imajo ta letala velikokrat tudi večurne zamude, ampak na koncu vedno pridete na cilj.  

Velik šok pa sem doživela v mestu Banda Aceh, kjer ni javnih transportnih sredstev, ni avtobusov, ni 

taksijev. Tudi hoja po mestu je dokaj težavna, saj so pločniki v slabem stanju, okrog opoldneva pa jo 

onemogoča tudi vročina. V mestu od domačinov res nihče ne hodi peš, vsaka družina ima vsaj en 

skuter in en avto, po večini več. Zato smo se večinoma dogovarjali s študenti ali specializanti, da so 

prišli po nas, če smo kam šli. Za kake kratke razdalje npr. do trgovine, velike mošeje, tržnice je prišel v 

poštev tudi »becak« (glej sliko). Cene so stvar dogovora, nikoli se ne strinjati s prvo, ki ti jo ponudijo, 

ker je trikrat presežena. Po mestu sicer vozi tudi neke vrste minibus (t.i.  »labi-labi«), vendar sistema, 

kako stvar deluje, kje so postajališča, kam kateri pelje, nismo uspeli osvojiti. Za pomoč smo prosili 

študente, vendar nam niso mogli pomagati z informacijami, saj tako »becak« kot tudi »labi-labi« tam 

uporabljajo revnejši prebivalci. 

 

Splošna ocena izmenjave 

Splošni vtisi iz izmenjave so izvrstni. Kljub temu, da mesto ne ponuja nobenega nočnega življenja in 

da organiziran socialni program ni bil ekstremno pester, sem te štiri tedne zelo uživala. Vzljubila sem 

tamkajšnje ljudi, njihovo gostoljubje in prijaznost. Ker mesto res ni turistično, sem imela priložnost 

zaživeti kot lokalni ljudje in začutiti njihovo kulturo. Zdravniki in študenti pa tudi vsi ostali so nas vse, 

ki smo bili na izmenjavi toplo sprejeli, več kart so nas povabili v njihove domove na kosilo, večerjo, 

vozili so nas na izlete, zabave in še bi lahko naštevala.  

Ne morem mimo tega, da ne bi omenila kulinarične plati izmenjave, saj je hrana tam res izvrstna. 

Seveda, ko se navadiš na zelo pekoče. Je pa to mesto tudi raj za vse, ki imajo radi kavo; kavarne so 

resnično številčne in ponujajo njihovo izvrstno kavo, ki jo pripravljajo na poseben način.  

 

Približna razdelitev stroškov 

Povratna karta je stala 580 €, vendar le do Jakarte. Od Jakarte do Bande Aceh karta stane približno 

100 €. Jaz sem imela veliko notranjih letov po državi, saj sem potovala že pred začetkom izmenjave in 

tudi po zaključku izmenjave, tako da so bili stroški letalskih prevozov okrog 1000 €. Življenje tam je 



 
 
 
 

 

poceni, od hrane, oblačil, stvari za osebno nego, sokovi, transport… Npr. kosilo dobiš za 12.000IDR, 

mineralna voda stane 4.000 IDR, sveže iztisnjen sadni sok 9.000IDR, kava 3.000-10.000 IDR. (1€ je 

približno 14.000IDR).  

 

 


