
Poročilo izmenjave v Libanonu, avgust 2015 

Čas izmenjave: 30.7 – 30.8. 2015 

Kraj izmenjave: Libanon, Beirut 

Za svojo poletno izmenjavo v avgustu 2015 sem se odločil za Libanon. V Libanonu je 

izmenjava možna le znotraj Beiruta, saj le glavno mesto vsebuje medicinske fakultete.  

Beirut je mesto z ogromno ljudmi, ogromno prometa, ogromno dogajanja, ogromno zgodovine. 

Je tudi mesto blišča in bede. Vsebuje veliko izredno bogatih ljudi, kakor tudi precejšnjo številko 

revnih.  

Strokovni del – izmenjava v bolnišnici 

Znotraj Beiruta so študentje opravljali izmenjavo v sklopu okoli 6ih medicinskih fakultet. Jaz 

sem prakso opravljal v American University of Beirut Medical Center, ki je bolnišnica ki deluje 

znotraj AUB (American University of Beirut). Skoraj vse fakultete v Libanonu so zasebne in 

AUB je ena izmed najbolj elitnih. Letna šolnina na AUB za medicinsko fakulteto stane okoli 

35.000 USD. Program medicinske fakultete traja 7 let, od tega 3 leta pre-med in 4 leta med 

school. Faks imajo celo leto, enkrat letno imajo 1 mesec prosto (na random mesec).  

Tako zdravstveni sistem kakor tudi sistem izobraževanja v medicini potekata na zelo visokem 

nivoju. Bolnišnica je izredno dobro opremljena in deluje zelo učinkovito. Seveda pa je privatna, 

zato si vsi ljudje teko dobre zdravstvene oskrbe ne morejo privoščiti.  

Študijsko prakso sem opravljal na Oddelku urologije, ki je del večjega – Oddelka kirurgije. 

Prakso sem opravljal na enak način, kot jo opravljajo domači študentje, z minimalnimi  

spremembami. Zaradi dobrega sistema izobraževanja je delo potekalo v majhnih skupinah (do 

štiri študente). Na urologiji smo tako en mesec rotirali štirje študenti; jaz in trije libanonski 

študenti, nadziralo in poučevalo pa nas je pet specializantov ter specialistov.  

Ker sta bolnišnica in univerza močno povezani z Združenimi državami Amerike, je bil uradni 

jezik komunikacije angleščina. Vsi pogovori, dokumentacija, seminarji in predavanja so tako 

potekali v angleškem jeziku, kar je omogočalo odlično sodelovanje s tujimi študenti.  

Delo se je vsakodnevno začenjalo ob 6.30 uri, in sicer s kirurško vizito, kjer smo pregledali 

paciente, ki so v bolnišnični oskrbi preživeli noč in jim predali odgovore na vprašanja in dali 

nadaljnje napotke. Ob vsakem pacientu so mentorji kratko povedali njegov glavni zdravstveni 

problem in z nami diskutirali o ustreznem načinu nadaljnjega ukrepanja oziroma zdravljenja.  

Po enourni viziti je po navadi sledilo 45 minut do 90 minut dolgo predavanje o različnih kirurških 

tematikah. Te so bile namenjene predvsem študentom medicine in so bile zato tudi temu 

primerno usmerjene. Predavatelji (pretežno zdravniki) so predavanja naredili na ustreznem  

interaktivnem nivoju in jih vedno osnovali na kliničnih primerih ter patologijah, s katerimi se 

bomo srečevali po diplomiranju tudi sami. Predavanja so bila zelo kvalitetna in moram reči da 

sem se na njih in v ambulanti največ naučil. Priporočam udeležbo predavanj.  

Po predavanjih je sledil odhod ali v ambulante ali v operacijske dvorane, odvisno od dnevnega 

urnika. V ambulantah smo študenti pacienta najprej pogledali, naredili anamnezo in telesni 

pregled, prilagojen njegovi zdravstveni težavi. Naše ugotovitve smo posredovali mentorju, ki 

je nato še sam naredil pregled. Po obeh pregledih smo se pogovorili o bolnikovih težavah, 

patofiziologiji njegovih težav in nadaljnjih ukrepih v smislu fizioterapije, medikamentoznega ali 

operacijskega zdravljenja. Pri tem je mentor pogosto naredil tudi širši pregled tematike, ki je 

pacienta mučila. Anamneze zaradi nepoznavanja arabskega jezika bolnikom nisem mogel 



samostojno jemati, a so mi domači študenti prevedli kaj je pacient povedal, zato delo ni bilo 

ovirano.  

V kolikor smo šli v operacijsko 

dvorano smo pri zahtevnejših 

operacijah le opazovali, pri 

preprostejših pa smo tudi 

pomagali kot drugi ali prvi 

asistent. Pri operacijah, kjer 

smo bili le opazovalci, so 

zdravniki, v kolikor je čas 

omogočal, sproti razlagali potek 

operacije.  

 

 

  

V vmesnem času smo občasno opravljali tudi preprostejše posege tipa jemanje venske in 

arterijske krvi, vstavljanje trajnega urinskega katetra, snemanje EKG, dajanje intramuskularnih 

ali subkutanih injekcij.  

Enkrat tedensko smo se udeležili tudi urološkega konzilija, kjer so predstavljali radiološke 

primere bolj zahtevnih stanji in predavali o njihovem zdravljenju.  

 

Slika 2: Incoming študentje, ki smo izmenjavo opravljali v AUB v glavni avli bolnišnice 

Nestrokovni del – bivanje, prehrana, socialni program 

Kontaktne osebe v Libanonu niso tako vestne kot so kontaktne osebe v Sloveniji. Pred 

pričetkom izmenjave sem dobil 3 maile, znotraj katerih se mi je dvakrat zamenjala kontaktna 

oseba. Kakšne 14 dni pred izmenjavo me je na Facebooku dodala njihova LEO, ki mi je 

odgovorila na potrebna vprašanja. Ko sem že letel v Beirut mi je na Facebook-u pisala druga 

Slika 1: Dvakrat tedensko urologi izvajajo operacije z robotskim sistemom 
daVinci Surgery 



študentka, da je ona moja kontaktna oseba. Ker sem priletel v Beirut ob 2eh ponoči, mi je 

naročila taksista, ki me bo pripeljal v študentski dorm. Ob prihodu na letališče taksista nisem 

uspel najti, a sta mi pomagali kontaktni osebi študenta, ki je letel z mano in je prakso opravljal 

v drugi bolnišnici. Kljub pisanju svoji uradni kontaktni osebi je tekom izmenjave nisem imel 

časti srečati ali spoznati. A večino informacij nam je posredovala LEO, ki je bila skoraj vedno 

dosegljiva in tako nekakšnega pomanjkanja informacij ni bilo.  

Nastanjeni smo bili v privatnem študentskem dormu NEST (Near eastern school of theology), 

ki se nahaja 5 minut peš od bolnišnice. Kljub religioznem imenu je bil precej navaden 

študentski dorm s samskimi in dvojnimi sobami. Študentski dom ni moderno opremljen, 

oprema in pohištvo sta stara vsaj 25 let. Prav tako v sobah ni bilo klim, kar je malce 

problematično, saj je v zgodnjem avgustu vedno (tudi ponoči) bilo več kot 30 stopinj C. Malce 

so tudi težili če smo se na terasi predolgo družili ali bili preveč glasni. A dorm je bil čist in 

urejen, tako da se ni preveč za pritoževati.  

Internet – v študentskem dormu zastonj interneta ni, a je v bolnišnici in v kampusu povezava 

eduroam. Splača se kupiti sim kartico z mobilnim internetom (najugodneje smo našli 1,5Gb za 

25 USD).  

Hrano smo imeli zelo dobro urejeno. Z identifikacijsko kartico smo imeli 3 zastonj obroke 

dnevno v bolnišnični menzi. Hrana je bila srednje kvalitete, a najpomembnejše zastonj   

Socialni program se je izvajal vse vikende in je bil zastonj. Odpeljali so nas na oglede vseh 

glavnih znamenitosti Libanona, od kraških jam, starih mest, kakor tudi antičnih ruševin. 

Socialni program je bil povečini dobro organiziran in je omogočil, da smo videli skoraj vse 

znamenitosti, ki jih Libanon ponuja. Poleg uradnega socialnega programa smo si tudi sami 

organizirali nekaj izletov (dva izmed študentov na izmenjavi sta znala arabsko in smo si najeli 

manjši avtobus) O našem socialnem programu je avstrijski kolega naredil odličen video, ki vam 

ga priporočam da si ga ogledate: https://vimeo.com/137828692 (dosegljiv in delujoč na dan 

28.9.2015). Ob vikendu je bilo za nas zelo dobro poskrbljeno, malce bolj smo bili prepuščeni 

sami sebi med tednom. Med tednom se domačini niso nekaj družili z nami ali nam pokazali kje 

se dogajajo zanimivi dogodki. 

 
Slika 3: Jaz pred ¨največjim kamnom na svetu¨ 

 
Slika 4: Slika v kraški jami 

  
 

 

 

https://vimeo.com/137828692


 

Slika 5: Izredno random galerija v kateri so na ogledu bili postavljeni le žari 

Varnost in cene 

Ker se Libanon nahaja na bližnjem vzhodu in ima zelo dobre in mirne sosedne države (Sirija 

in Palestina/Izrael) me je varnost pred odhodom seveda precej skrbela. V avgustu 2015 

kakšnih posebnosti ni bilo za čutiti, v Beirutu sem se počutil zelo varno, skorajda isto kot v 

Mariboru. Seveda so kakor v vsakem mestu določene četrti katerih obisk se ne priporoča, a v 

razvitih soseskah nevarnosti ni. Malce so se razmere zaostrile zadnji teden, ko so prebivalci 

začeli protestirati zaradi korupcije v politiki in odvoza smeti, a tudi takrat krize ni bilo. Nekateri 

izmed študentov na izmenjavi so šli na proteste in so se varno vrnili. Študentje na urgenci pa 

so bili zadovoljni, saj so zaradi protestov videli mnogo več travme  Malce smo se ustrašili a 

se ni nič zgodilo. Ni za verjeti ambasadam in tujim priporočilom, ki odsvetujejo obisk Libanona.  

Beirut je presenetljivo drag, saj mora kot mala država večino izdelkov uvoziti. Izdelki iz zahoda 

so dražji kot pri nas, prav tako sadje in zelenjava. Poceni so le osnovna živila, kot so kruh in 

kakšen hummus. Alkoholne pijače so prav tako precej drage: majhno pivo v lokalu stane ob 3-

4 USD, v trgovini 1,5 USD. Nočni klubi imajo skoraj vsi vstopnino 20 USD, razen če vstopiš 

pred 22.00.  

Splošni vtis 

Izmenjava v Libanonu je bila super in zanimiva izkušnja, resničen vpogled v svet bližnjega 

vzhoda. Delo v bolnišnici je bilo dobro organizirano, študentje zelo prijazni, socialni program 

dobro izveden in zastonj. Edini problem izmenjave v Libanonu je Libanon sam, država s 

sosednjimi državami, ki jih ne moreš obiskati in si zato en mesec ujet v precej majhni državi, 

ki lahko v 4ih tednih postane malce dolgočasna. Prav tako v samem Beirutu nekih turističnih 

znamenitosti ni, saj je bila večina starejše kulture porušene v vojnah in tako milo rečeno Beirut 

ni turistično mesto.  

A celokupno je bilo super, res zanimiva dogodivščina, nekaj novega, kot se za IFMSA 

izmenjavo spodobi. Če si avanturističnega duha Libanon priporočam!  

V kolikor razmišljaš o izmenjavi v Libanonu me kontaktiraj, z veseljem ti odgovorim na vsa 

vprašanja! 

Blaž Pavič 

pavic@medicinec.si 
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Slika 6: Skupinska slika na NFDP zabavi. Libanon! 


