
TAJVAN, TAICHUNG - julij 2015

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE

Ime in priimek: Rok Kovačič 

Čas izmenjave: od 6.7. do 31.7.2015

Kraj izmenjave

Taichung je manjše mesto (2 milijona registriranih prebivalcev) na zahodni strani Tajvana, 

približno 2 uri stran od Tajpeja. Samo mesto se zdi na prvi pogled kaotično vendar hitro 

ugotoviš kako prečkati cesto in se izogniti skuterjem, ki jih je po mestu ogromno. Kljub temu, 

da po celotnem Tajvanu ne najdeš košev za smeti po mestu, je Taichung relativno čist in urejen 

za azijsko mesto. Samo mesto nima ravno veliko znamenitosti, zato so bili vikendi rezervirani 

za potovanja po drugih mestih. Mestni avtobus je z easycard-om zastonj in s pomočjo Google 

maps je navigacija po mestu in uporaba avtobusov dokaj enostavna. Prav tako so po mestu 

postaje s kolesi, katerih uporaba je prve pol ure brezplačna. Po 23. uri, ko avtobus neha voziti 

pa je uporaben taxi.

Komunikacija pred izmenjavo

Kontaktne osebe so me kontaktirale preko facebooka približno mesec dni pred izmenjavo. Vsa 

komunikacija je potekala preko fb.

Sprejem s strani tujih študentov

Kontaktne osebe (jaz sem imel 3, nekateri tudi po 6 ali več) so me prišle iskat na železniško 

postajo, saj sem prva 2 dneva preživel v Tajpeju in prišel v Taichung z vlakom. S skuterji so me 

odpeljali do hotela (seveda so vprašali če bi šel raje z avtobusom), saj moja soba še ni bila 

pripravljena, še isti dan pa sem se lahko vselil v študentski dom. Vsi, ki nameravate na Tajvan 

vprašajte svoje kontaktne osebe glede vzmetnice, saj je meni niso priskrbeli in sem prvi dan 

spal na napihljivi blazini. Prve dni so me peljali na kosilo in zajtrk, nato pa sem jih kontaktiral le, 

če sem imel kakšna vprašanja. Prvi dan so me peljali v univerzo, da sem dobil bolnišnično 

izkaznico in me predali njihovim študentom, ki so opravljali prakso na mojem oddelku (splošna 

kirurgija). Tekom izmenjave so me ves čas spraševali če rabim kako pomoč ali so kakšne 

težave, vendar nisem rabil njihove pomoči, saj so bile kontaktne osebe drugih študentov bolj 

dostopne in so nas peljali na večerje.



Nastanitev in prehrana

Nastanjeni smo bili v njihovem študentskem domu za študente medicine, ki je zraven 

bolnišnice in z njo tudi skoraj neposredno povezan. Soba je bila za 4 ljudi, najprej sva bila v 

sobi samo dva Slovenca, nato pa se nama je pridružil še Poljak. Vsak je imel pisalno mizo in 

police, visoko nad njimi pa posteljo, tako da je bilo prav mučno ko si moral plezati po stopnicah 

do postelje. Vsaka soba je imela majhno kopalnico, kjer je bil v enem prostoru tuš, wc in 

umivalnik. Občasno nas je obiskal tudi kak ščurek. Vsako nadstropje je imelo pralni in sušilni 

stroj (eno pranje ali sušenje stane pribl. 70 centov), aparat za vročo, toplo ali hladno pitno vodo 

in skupno sobo z veliko mizo, hladilniki in TV. Kuhinje v študentu ni, saj tukaj nihče ne kuha.

Jedli smo večinoma zunaj, blizu študenta je nightmarket kjer dobiš veliko dobre, raznolike in 

poceni hrane, imaš pa tudi stojnice z oblačili, obutvijo in ostalimi malenkostmi. Skratka vse kar 

hočeš. V bližini bolnice je veliko uličnih restavracij, kjer je hrana relativno poceni (2€) v boljših 

restavracijah pa pribl. 5€. Ko neveš kaj bi in se ti ne da razmišljati pa je čez cesto od študenta 

McDonald's. Na vsaki ulici najdeš tudi convenience store (7/11, Family Mart...) kjer dobiš vse 

od hrane in pijače do oblačil.

Delo v bolnišnici oz. inštitutu

Prakso sem opravljal na oddelku za splošno kirurgijo, kar ni bila ravno najboljša izbira. Če bi 

lahko še enkrat izbiral bi izbral plastično kirurgijo, kar tudi predlagam vsakemu ki se hoče kaj 

naučiti in asistirati pri operacijah. Ko sem prišel na oddelek niso vedeli kdo sem in kaj delam 

tam in so mi za mentorja dali kar predstojnika oddelka, nato pa so mi povedali, da čez 2 tedna 

dobim drugega mentorja. Mentor ni vedel kaj bi z mano, saj mu ni nihče povedal da pridem, 

tako da sem večinoma gledal operacije (gastrektomije, tiroidektomije, holecistektomije in 

transplantacije jeter iz živih darovalcev, saj je bil moj mentor specialist za to področje). V 

bolnišnico sem prišel okrog 8:30, ko so se začele operacije, domov sem šel ponavadi okrog 14. 

ure, včasih prej včasih pozneje, odvisno od operacij. Nihče ni preverjal če sem tam ali ne. 

Mentor mi je včasih kaj povedal pri operaciji, drugače pa se niso zmenili zame, razen ko sem 

kaj vprašal. Druga dva tedna sta bila boljša, saj mi je drugi mentor ves čas nekaj razlagal in me 

učil, ter me povabil da grem z njim na vizito. Vsega skupaj sem pri operaciji asistiral trikrat, od 

tega enkrat na plastiki, saj je bil moj mentor odsoten in sem šel tja na obisk, tako kot več drugih 

študentov, kjer sem lahko celo asistiral.

Socialni program



V prostem času so nas na začetku kontaktne osebe peljale na večerjo ali na nightmarket, nato 

pa smo si večinoma sami organizirali potovanja in zabavo. Če hočete žurati v klubu boste to 

težko v Taichungu, saj jih ni veliko, pa še ti so dragi. Tajvanci namreč zelo redko pijejo in žurajo. 

Namesto tega smo šli v karaoke, ali pa smo si priredili zabavni večer v parku zraven bolnišnice.

Tri vikende smo imeli tudi organiziran socialni program, vendar je bil kar precej drag v 

primerjavi s potovanjem v lastni režiji (kar pa ni težko, saj je potovanje po otoku z vlaki ali 

avtobusi enostavno in hostli so poceni). Udeležil sem se national food & drinking party in 

vikenda tradicionalne kitajske medicine, kjer so nam predstavili kitajsko medicino, kar je bilo 

zabavno in poučno, če te to zanima.

Prevoz

Letel sem iz Budimpešte v Tajpej s prestopanjem v Dubaju z United Emirates. Povratna karta 

stane približno 600-700€ če jo kupiš dovolj zgodaj. Potovanje po Tajvanu je enostavno, vsa 

mesta imajo dobre povezave z vlaki ali avtobusi. Oboji so čisti in v večini primerov udobni. V 

Taichungu smo večinoma uporabljali avtobus ali kolesa.

Splošna ocena izmenjave

Tajvan priporočam vsakemu, ki hoče v azijo, saj je za azijsko državo relatino čist in urejen, 

ljudje so zelo prijazni in se bodo na vsak način potrudili da ti pomagajo, prav tako pa jih veliko 

govori saj nekaj angleščine. Pravijo, da je Tajvan Azija za zacetnike, s čimer se popolnoma 

strinjam. Priporočam tudi vsem, da si rezervirajo se kak teden za potovanje po otoku, saj je na 

Tajvanu ogromno stvari za videti. Prav tako je odlična odskočna deska za nadaljne potovanje 

po Aziji. Kljub razočaranju nad oddelkom in mentorji mi ni žal, da sem izbral Tajvan in sebom 

zagotovo še vrnil tja.

Približna razdelitev stroškov

Karta Budimpešta - Tajpej, Shanghai - Budimpešta je bila 720€ (pozneje sem namreč šel še na 

Kitajsko). Dobili smo pribl. 80€ žepnine za hrano, vsega skupaj pa sem za hrano in pijačo 

porabil okrog 150-200€. Kamp kitajske medicine je stal okrog 25€. Avtobusni prevoz po mestu 

je zastonj.



Delavnica tradicionalne kitajske medicine 

Edini bar, ki smo ga našli v Taichungu



International food and drink party

Hrana na nightmarketu...brez skrbi imajo tudi normalno hrano :)


