
 
 
 
 

 

Tajska, Bangkok – avgust/september 2015  

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime in priimek: 

Kim Cvetko 

Čas izmenjave:  

17. 8. - 13. 9. 2015 

Kraj izmenjave 

Bangkok je glavno in z okrog 10 milijoni prebivalcev tudi največje mesto na Tajskem. Mesto je, kot se 

za azijsko prestolnico spodobi, veliko ter za evropske standarde neurejeno in kaotično.  Je mesto velikih 

nasprotij. Na eni strani se bohotijo nakupovalni centri, ki jim v Evropi in Ameriki ni najti primerjave, na 

drugi strani pa najdemo čudovite templje in vsakdanjost življenja navadnega tajskega človeka.  Lahko 

bi rekli, da se nahaja nekje na sredini  države, med  čudovitimi naravnimi letovišči na severu in rajskimi 

otoki na jugu.  

Siriraj je najstarejša in največja bolnišnica na Tajskem, ob enem pa tudi eden največjih medicinskih 

centrov v Jugovzhodni Aziji. Je glavna učna bolnišnica študentov medicine Univerze Mahidol, ki vsako 

leto sprejme okrog 250 študentov splošne medicine in okrog 60 študentov aplicirane tajske 

tradicionalne medicine. 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Pred izmenjavo je večinoma vsa komunikacija potekala preko Facebooka, nekaj malega sicer tudi prek 

elektronske pošte. Kontaktne osebe so me kontaktirale približno mesec in pol pred prihodom, 

ustanovljena pa je bila tudi skupina vseh tujin študentov v bolnišnici v tistem času. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Kontaktni osebi (vsak jih je imel več, jaz sem imela dve uradni in cel kup neuradnih) sta me prišli iskat 

na letališče in me odpeljali do bolnišnice, kjer so znotraj bolnišničnega kompleksa tudi študentski 

domovi.  Peljala sta me tudi na večerjo in mi pokazala kompleks. Ker sem prišla med vikendom, sta 

šla v nedeljo z mano po mestu, v ponedeljek pa sta me peljala na oddelek in uredila vse potrebno 

papirologijo, sim kartico,…  

Tekom celotne izmenjave sta bila dostopna in sta se z mano tudi družila. Ujela sem se tudi s 

kontaktnimi osebami drugih ljudi, tako da smo se res veliko družili z domačimi študenti. Sama sem 

prišla sredi  meseca, tako da so vsi ostali študenti na izmenjavi po dveh tednih odšli (konec meseca) 

in sem ostala sama. To si štejem kot velik plus, ker sem s potem družila izključno s Tajci in je bilo res 

zabavno in neka neverjetno drugačna izkušnja. 

 

Nastanitev in prehrana 



 
 
 
 

 

Nastanjeni smo bili v študentskem domu, ki je v bolnišničnem kompleksu. Študentski domovi v Aziji so 

ločeni po spolu, dekliški se nahaja v sredini bolnišničnega kompleksa, tako da imaš do oddelka zjutraj 

dve minuti hoje.  Soba je bila za 3 ljudi, vendar sem bila prva dva tedna sama, ker sem prišla v sredi 

meseca, ko so bili ostali študentje že vsi nameščeni.  Sobe so opremljene podobno kot v Sloveniji; miza, 

postelja, omara. Pa seveda klima, brez katere skoraj ne gre. Kopalnica je bila ena za polovico dolgega 

hodnika sob, vendar je bilo več kot dovolj tušev in azijskih stranišč.  Vsako nadstropje je imelo študijsko 

sobo z računalniki in nekakšno skupno sobo s televizorjem, hladilnikom, aparatom za toplo in hladno 

vodo.  Kuhinje študentski domovi v Aziji nimajo, vsi se prehranjujejo zunaj. Mi smo jedli večinoma v eni 

izmed res mnogih mnogih menz znotraj bolnišnice ali pa kar zraven na Wang Lang marktu, kjer najdeš 

vse od hrane pa do oblek, obutve, zdravil. Karkoli rabiš je v neposredni bližini.  Pod dekliških domom 

je tudi 7/11, ki je v Aziji res na dobesedno vsakem koraku.  Hrana je poceni, kosilo v menzi te stane 

okrog 1.5 - 2€. 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Sama sem se sicer prijavila na oddelek za aplicirano tajsko tradicionalno medicino, vendar sem na 

začetku dobila obvestilo, da sem sprejeta na plastično kirurgijo (4. izbira). Ko sem prišla v Bangkok, pa 

sem dejansko bila na oddelku za anesteziologijo (2. izbira). Tam sem preživela tri tedne prakse, in bila 

v celoti zelo zadovoljna. Moje delo se je začelo ob 9 (odlično za spanje), ko so se začele prve operacije, 

končalo pa tam med 14. in 16. uro, odvisno od mentorja, vsak dan sem imela namreč drugega. Po večini 

so bili mentorji odlični, govorili so dobro angleško (eni bolj, drugi manj, ampak razumel si vse) in se ti 

res posvetili, če si pokazal interes. Veliko sem se naučila, večinoma pa je moje delo bilo ventiliranje in 

pa intubacija pacienta.  Kolegica iz Romunije, ki je prišla pred mano na oddelek, prva dva tedna ni imela 

take dobre izkušnje, odvisno pač od mentorja.  

Tekom izmenjave sem tam spoznala nekaj ljudi iz tajske tradicionalne medicine in bolj po sreči sem 

nekega dne pristala v dekanovi pisarni, ki je ocenil da sem primerna za sprejem na oddelek (pred mano 

so imeli težave s študentkami iz Portugalske, ki sta po dveh tednih zapustile program, zato niso hoteli 

imeti tujcev), zato sem na svoje veliko veselje preživela zadnji teden na oddelku za tradicionalno tajsko 

medicino. Izkušnja je res nekaj najboljšega, kar sem doživela, je pa res da moraš biti človek, ki te taksne 

stvari zanimajo, ker če te ne, je boljše da greš na nek oddelek konvencionalne medicine. Tam sem bila 

vsak dan od 8.00 pa do 16.00.  

V tem času v Bangkoku potekal tudi svetovni kongres kirurgije, ki sem se ga delno, skupaj s španskim 

kolegom,  udeležila tudi sama. Bolnišnica je plačala pristojbino, tako da je bilo za naju vse zastonj. 

 

Mentorstvo 

 

 

 

Socialni program 

Sama sem prišla v sredini meseca avgusta, ko so bili ostali študenti že dva tedna na praksi, pa tudi 

socialni program je bil že mimo. Kolikor mi je znano je bila organizirana »welcome dinner« in vožnja z 

ladjico po reki, kaj dosti drugega pa ni bilo. Ostali študenti so šli med vikendi vedno nekam na 

potovanje, sama sem ostajal večinoma v Bangkoku, ker sem ostala po izmenjavi še en mesec na Tajski 



 
 
 
 

 

in v okolici, in sem si potem kasneje vse te kraje ogledala. Čez dva tedna so potem skoraj vsi ostali 

študentje odšli, tako da sem ostala sama, kar mi je bilo res všeč, ker mi je dalo možnost družneja z 

domačimi študenti, s katerimi sem se res dobro ujela. Tajci so ZELO družabni, tako da družba res nikoli 

ni problem. Bila sem povabljena na zabave, večerje, podelitve diplom, res ni da ni. Celo na tečaju joge, 

kjer sem bila edina ne-azijka, so se vsi hoteli pogovarjati z mano.  

Če se hočete udeležiti socialnega programa in biti večinoma v družbi ostalih študentov na izmenjavi, 

priporočam da se udeležite izmenjave tako, da ste tukaj cel koledarski mesec. Takrat tudi lahko med 

vikendi potujete (organizirano na lastno pest, z drugimi študenti na izmenjavi), v primeru da greste 

takoj po izmenjavi domov. Če pa se hočete družiti z domačini, pa mislim da je bila moja izbira časa 

(sredina avgusta do sredina septembra) res odlična. 

 

Prevoz 

V Bangkok in nazaj sem letela direktno z Austrian Airlines, karta je bila 570 evrov (kupljena zgodaj). 

Večini ostalih študentov, ki so prestopali, so izgubili kovčke, ki so potem prišli v roku 2 dni.  

Promet in prevoz v Bangkoku je kaotičen, vendar kot pravijo, pravega Bangkoka nisi izkusil, če nisi ujet 

v prometni zastoj - 7 km v 1 uri in 20 min s taksijem je moj osebni rekord. Siriraj bolnišnica je na drugi 

strani reke, nasproti od Grand Palace in centra, tako da za tansport večinoma uporabljaš express boat, 

kar je prvič tudi zelo zanimiva izkušnja.  Cena vozovnice je približno 30  centov za 20 minutno vožnjo 

do postaje za »sky train« (še eno azijsko čudo). Sky train te potem za manj kot 1 evro pripelje npr.  do 

nakupovalnega središča, tržnice,… Veliko se uporabljajo tudi taksiji, ki so zelo poceni za evropske 

standarde. 

 

Splošna ocena izmenjave 

Tajska je čudovita in varna azijska država.  Ljudje so izredno izredno prijazni, pomagajo ti vedno in 

vsepovsod. Veliko ljudi govori osnove angleščine, tako da se da čisto normalno preživet. So zelo 

družabni, če si jim všeč se hočejo na vsak način s tabo družiti, sprašujejo te razno razna vprašanja in 

pokažejo zanimanje za čisto vsako stvar, ki jim jo razlagaš. Sama sem neizmerno hvaležna za ta en 

mesec tukaj, ki sem ga preživela z domačini, bilo je res neverjetno, pridobila sem dosti novih prijateljev 

in spoznala Tajce in njihovo kulturo z drugačnimi očmi, kot jih povprečen turist. Ker sem bila že na 

Erasmus izmenjavi pa tudi na Erasmus praksi, sem se hotela družit tokrat večinoma in predvsem z 

domačini. Zaradi tega sem ostala večinoma v Bangkoku, in si vzela dodatni mesec za potovanje po Aziji.  

Če nimate časa ali če hočete potovati z drugimi študenti, še enkrat priporočam udeležbo znotaj 

koledarskega meseca, torej julij ali avgust. 

 

Približna razdelitev stroškov 

Letalska karta Dunaj – Bangkok in nazaj je bila 570 evrov.  Dobili smo okrog 75 evrov žepnine za hrano 

in pijačo. Za hrano in pijačo porabiš okrog 200 evrov. Javni prevoz je poceni, tudi taksiji niso dragi.  

Hostli izven Bangkoka in po Tajski se najdejo za pod 5 evrov v deljeni sobi. Bangkok je meka za vsakega, 

ki rad nakupuje, saj je ponudba res neverjetna, stvari pa so včasih kar smešno poceni. All in all je Tajska 

za Evropejce poceni država.  Se pa seveda najde luksuz, kot vsepovsod. 



 
 
 
 

 

 

Hot comress treatement  - tajska tradicionalna medicina 

 

Cooking class Bangkok 

 

Goodbye dinner  



 
 
 
 

 

 

Yoga za paciente – tajska tradicionalna medicina 

 

 

 


