
 
 
 
 

 

Palestina, Nablus – julij 2015 

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE 

Ime in priimek: 

Špela Planinc, spela.planinc@gmail.com 

Čas izmenjave:  

od 1. 7. do 31. 7. 2015 

Kraj izmenjave 

Nablus, Palestina 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Komunikacija je večinoma potekala preko Facebook-a s kontaktno osebo in lokalnim koordinatorjem, 

ki sta odgovorila na vsa vprašanja in se res trudila urediti vse potrebno. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Prvotno je bilo mišljeno, da me bo lokalni študent lahko prišel iskat na letališče (Tel-Aviv), vendar zaradi 

spremembe njegovih izpitov to ni bilo možno. Tako da sem do Nablusa prišla sama. Letališče - 

Jerusalem (Damascus gate) s tako imenovanim »sherut-om« (rumen kombi, ki ima določeno pot in 

ceno; odpelje takoj, ko je se napolni, večino je to v roku nekaj minut). Cena: 64 NIS (~16€). Damascus 

gate – Ramallah: avtobus iz glavne avtobusne postaje, cena: 8 NIS. Ramallah – Nablus: sherut, cena: 16 

NIS. Vse skupaj je trajalo okrog 4 ure, s tem da je bilo malo gužve na cesti, drugače traja malo manj.   

 

Nastanitev in prehrana 

Živela sem pri lokalnem koordinatorju in njegovi družini, res super izkušnja! Imela sem svoje prostore 

(soba, kopalnica, kuhinja) v pritličju. Prve tri tedne je bil še čas ramadana (post med dnevom), zato smo 

vedno imeli skupno večerjo (iftar), zjutraj sem večinoma pojedla kruh (ki je tukaj tak sploščen okrogel, 

ne kot pri nas normalen) z za'atarjem in olivnim oljem (za'atar je mešanica začimb (origano, timijan) in 

sezama), čez dan pa sem si kupila kakšno sadje/kruh/falafel. Med ramadanom smo velikokrat imeli 

iftar s kakšnimi sorodniki oz. prijatelji, družina me je povsod vzela zraven. Po ramadanu smo imeli 

skupaj ali kosilo ali pa večerjo, odvisno kako hitro sem prišla iz bolnišnice. Je pa cena hrane kar 

primerljiva z našimi, še posebno sadje je kar drago, ampak odlično! Prav tako je prevoz med mesti kar 

precej drag. 

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 



 
 
 
 

 

V Nablusu imajo dve javni bolnišnici – Al Watani in Rafedija. Večino časa sem bila v Al Watani, na 

oddelku za internistično nujno pomoč. Nekajkrat sem šla tudi v Rafedijo, kjer imajo kirurško urgenco, 

vendar sem se v Al Watani lahko veliko več naučila in precej tudi sama delala. Je pa Al Watani bolnišnica 

pri prebivalcih Nablusa bolj na slabem glasu – tja greš samo, če želiš hitreje priti v nebesa.   

Večinoma sem na oddelek prišla okrog 9ih, 10ih in ostala do 15ih. Bilo je kar precej študentov, ki so 

opravljali obvezno prakso, tako da so mi oni včasih prevajali, po navadi pa tudi kar zdravniki. Vse 

diagnoze, napotnice in izvide pišejo v angleščini, tako da s tem ni bilo težav, prav tako so vsi na oddelku 

govorili dobro angleško.  

S študenti smo skupaj naredili anamneze in statuse, delala sem lahko EKG-je, vzela kri, dala i.m, 

nastavila i.v. kanile, komentirali RTG slike itd. 

So pa na njihovo urgenco v večini primerov prišli bolniki, ki bi pri nas bili najprej sprejeti pri osebnem 

zdravniku (pljučnica, tonzilitis, anemija, itd.), le nekaj je bilo res nujnih primerov (GVT in sum na pljučno 

embolijo,  pljučni edem, nevrološke težave, nezavest zaradi anksioznosti, AMI itd.)  

Na žalost javne bolnišnice niso najboljše opremljene (za kateterizacijo pri AMI smo morali pacienta 

peljati v zasebno bolnišnico), prav tako je nivo sterilnosti in higiene bolj nizek (vsi postopki, z zelo 

redkimi izjemami, se delajo brez rokavic, rjuhe na posteljah se menjavajo samo nekajkrat na dan itd.), 

vendar je znanje, ki ga imajo zdravniki res na visokem nivoju in se res trudijo po svojih najboljših močeh. 

 

Mentorstvo 

Na njihovi urgenci so, kot na naši, zdravniki, ki so dežurni, torej so se dnevno menjavali (redko je bil 

kdo več kot 2 dni zaporedoma) in zato nisem imela stalnega mentorja. Se je pa vsak, ki je bil v času, ko 

sem bila na oddelku, dežuren, res potrudil in mi prevajal, razložil in z mano in ostalimi 

študenti/zdravniki prediskutiral kakšen problem. V času opravljanja prakse na tem oddelku sem se res 

lahko veliko naučila in ponovila znanje interne medicine. 

Vsi starejši zdravniki  (in tudi večina mladih zdravnikov, ki sedaj specializirajo) so študirali v tujini (v 

Ukrajini, Jemnu, Egiptu, Rusiji, Srbiji, v Zagrebu, na Slovaškem itd.), tako da smo včasih govorili tudi 

malo rusko, srbsko, hrvaško. Spoznala pa sem tudi zdravnika, ki je študiral v Zagrebu, potem pa se 

poročil v Sloveniji in tam živel nekaj let! Sedaj že dobrih 20 let ponovno dela v Palestini.  

Imajo dve medicinski fakulteti (Jeruzalem, Nablus), ki obstajata okrog 15 let, tako da bodo sedaj v 

prihodnosti verjetno večinoma specializanti, ki so doštudirali doma. Veliko mladih pa si seveda želi 

specializirat v Nemčiji, ostalih EU državah in ZDA. 

 

Socialni program 



 
 
 
 

 

Ker sem bila v juliju edina študentka na izmenjavi, organiziranega družabnega programa nisem imela. 

Sem se pa večkrat družila z lokalnim koordinatorjem in njegovimi kolegi, skupaj smo imeli iftar ali pa 

smo šli na pijačo (brezalkoholno seveda!) in vodno pipo (ki je tukaj res popularna; na splošno kadijo 

kot Turki, morda še bolj ). Družina me je vedno povsod vzela s seboj, tako da sem imela lepo 

priložnost doživeti njihovo kulturo. 

Čez vikende sem nekajkrat šla sama na izlet – Jeruzalem, Mrtvo morje in okolica, Betlehem, Nazaret.  

 

Prevoz 

Do Palestine (Zahodni breg) je najbolj enostavno priti preko letališča v Tel-Avivu. Od tam pa preko 

Jeruzalema in Ramale do Nablusa. 

Njihov način javnega prevoza je kar zanimiv: 

-> prevoz med mesti: obstajajo navadni avtobusi (ki so najcenejši, a imajo največ vmesnih postaj in zato 

tudi najpočasnejši), malo manjši (ki so malo dražji od navadnega, a hitrejši). Potem imajo tako 

imenovane »sherut-e oz. service« - to so oranžni kombiji (7-8 ljudi), ki vozijo na določenih razdaljah in 

so najhitrejša oblika prevoza med mesti, z najmanj postanki (potniki sami rečejo vozniku, kje ustavi), a 

seveda tudi najdražja. Vse vrste medkrajevnega javnega prevoza skoraj vedno čakajo, da se napolnijo 

sedeži, šele potem odpeljejo, ampak po navadi ne čakaš več kot nekaj minut. 

-> v mestu: navadni taksiji – seveda najdražji (zelo poceni v primerjavi z našimi); »service« taksiji – 

vozijo na določeni razdalji in imajo fiksno ceno, ustavijo tam kjer hočeš oz. na končni postaji; majhni 

avtobusi – najcenejši, imajo fiksno ceno in prav tako kot »service« taksiji vozijo na določeni razdalji in 

ustavijo tam, kjer želijo potniki; odpelje takrat, ko se napolni, vendar nikoli ne čakaš več kot 10 min. 

Ker je Zahodni breg zelo hribovit in ker je čez dan kar precej vroče, večina ljudi uporablja ali svoj avto 

ali pa javni prevoz, zelo malo ljudi hodi peš, tudi za zelo kratke razdalje. 

Do bolnišnice sem se vsako jutro vozila s »service« taksiji (okrog 10 min; 3 NIS kar je približno 0,75€), 

ki je imel končno postajo nasproti bolnišnice, nazaj pa sem se vozila z avtobusom (okrog 20 min; 2 NIS 

kar je približno 0,5€).  

 

Splošna ocena izmenjave 

Super izkušnja, tako kulturna kot medicinska! Brez večjih pritožb (edino recimo to, da je kar težko cel 

mesec zunaj preživet z dolgimi hlačami, kratke majice so še sprejemljive (čeprav bi boljše bilo, da bi 

vsak še komolce imela prekrite), tudi rute ni potrebno nosit – vendar če se oblačiš tako kot sem 

napisala, seveda vsi takoj vidijo, da si turist in ti vse govorijo angleško, čeprav jim ti odgovarjaš arabsko 

). Tudi glede varnosti sem bila prijetno presenečena. Kaj vse mediji narobe prikazujejo! Cel mesec 



 
 
 
 

 

sem se počutila popolnoma varno, brez težav sem se vozila sama naokrog (čeprav te vsi gledajo kot 

največje čudo, še posebno, če si malo višji in s svetlimi lasmi ), imajo zelo veliko spoštovanja do žensk, 

vedno ti odstopijo sedež in, razen če ni druge izbire, nikoli ne sedijo zraven ženske na avtobusu (razen 

če so v sorodu).  Zelo redko sem srečala kakšnega vojaka (ki pa je bil v tem primeru do zob oborožen). 

Skratka, verjetno je bilo bolj varno kot pa marsikje v Evropi v tem času. 

Sicer pa za izmenjavo rajši priporočam Jeruzalem. Lažje dostopen in tudi pogoji za življenje so boljši.   

 

Približna razdelitev stroškov 

-> letalska karta: 340 € (malo dražje, ker se nisem vračala na isto letališče, drugače se dobi že za 200 €) 

-> zavarovanje: 59 €  

-> prevoz: 

  - vsak dan do bolnišnice in nazaj: skupaj 92 NIS (~23€) 

 - ostalo (iz letališča in nazaj, ogledi ostalih mest): skupaj: 450 NIS˙(~112,5€)  

-> hrana: ker sem živela pri družini, sem za hrano res porabila minimalno (večinoma na izletih), 

vse skupaj približno 550 NIS (~140€) 

-> ostalo:  

- darila, SIM kartica, hostli, organiziran izlet do Mrtvega morja in okolice, ostalo: okoli 580 NIS 

(~145€) 

 

Slika 1: Nablus 



 
 
 
 

 

 

Slika 2: Iftar (večerja) med ramadanom 

 

Slika 3: Na oddelku! 



 
 
 
 

 

 

Slika 4: bolnišnica Al Watani 


