
 
 
 
 

 

Japonska, Matsumoto - september 2015  

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime in priimek: 

Ines Muršič  (ines.mursics@gmail.com, GSM: 040-470-687) 

Čas izmenjave:  

od 31. 8. do 25. 9. 2015 

 

Kraj izmenjave 

Matsumoto je eden izmed večjih krajev v prefekturi Nagano in leži ca. 220 km zahodno od Tokya. 

Prebivalstvo samega mesta šteje ca. 250 000 ljudi, kar je v japonskem merilu srednje veliko mesto. 

Mesto je obkroženo z gorami višine preko 2000 m, tako da je vegetacija sorazmerno podobna 

slovenskemu alpskemu svetu. Glavne znamenitosti kraja so zlasti palača (Matsumoto castle), topli 

izviri in soba (tipične japonske testenine). Domačini imenujejo Matsumoto tudi »mesto glasbe, gor in 

zdravja«, kar dokazuje tudi dejstvo, da je povprečna življenjska doba ljudi tu najvišja v celi državi. 

Prometne povezave s sosednjimi večjimi kraji (Nagano, Tokyo, Nagoya) so načeloma zelo dobre 

(vsako uro avtobus, vlak ipd.). 

 

Komunikacija pred izmenjavo 

Najprej bi želela poudariti, da je bila organizacija s strani IFMSA-Japan IZREDNO SLABA in 

NEZANESLJIVA. Jaz sem se želela izmenjave skupaj s sošolko udeležiti avgusta, kar sva tudi prosili že 

januarja, ko sva pravočasno oddali vse zahtevane papirje za izmenjavo v 3 želenih krajih . CA sva 

čakali vse do sredine julija, ko je naša NEO končno uspela priti do informacije, da so Japonci na naju 

pozabili in sedaj ni mesta za nobeno. Celotna komunikacija je bila sramotna in izredno počasna, saj so 

vse kontaktne osebe in tudi japonska NEO odgovarjali ca. na 2 tedna na vsa sporočila. Jaz osebno sem 

se potem odločila, da bom šla septembra na izmenjavo, saj je bil to zadnji termin, ki mi je še ustrezal. 

(kolegico so dali v drugem terminu cca. 500 km stran od mene). Vse do 2 tednov pred svojim 

terminom ni bilo zagotovljeno, da se izmenjave sploh lahko udeležim. Najbolj stresno je bilo zlasti 

dejstvo, da so od mene še 15 dni pred odhodom zahtevali dodatne lab. teste (tuberkulinski test, 

datume cepljenja proti otroškim boleznim ipd.) Na koncu je bila odločilna le sreča, da me je sprejela 

ena XY fakulteta oz. bolnišnica, kamor sploh nisem želela iti. Celotna komunikacija od te točke naprej 

je potekala zgolj preko lokalne profesorice angleščine, ki se je trdovratno zavzemala za razrešitev 

celotnega tega kaosa.  
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Sprejem s strani tujih študentov 

Sprejem je bil urejen s strani ga. Maki (prof. angleščine), ki je bila odgovorna za vse tuje študente 

različnih bilateralnih sporazumov. Uredila mi je prevoz v stilu » GO-OPTI shuttle bus-a«, ki me je 

pričakal na letališču (doplačilo 80 eu za 4-5 ur vožnje v eno smer). Po dolgi vožnji me je ga. Maki 

pričakala s 3 japonskimi študenti (NE IFMSA!), ki so se prostovoljno javili, da bi se z nami tujci 

ukvarjali. Ti študenti so se res trudili, da bi nam odgovarjali na vsa vprašanja, peljali so nas na večerjo, 

razkazovali mesto ipd.  

 

Še to: jaz svoje 1. kontaktne osebe nikoli nisem zares videla. 2. Kontaktno sem srečala le tu pa tam 

slučajno na hodniku ali na dvorišču pred bolnišnico. 

  

Nastanitev in prehrana 

Prvi dan sem prespala v bližnjem študentskem domu, kjer je bilo poleg mene nameščenih še 5 drugih 

študentov, ki so bili na praksi preko drugih bilateralnih sporazumov. Po prvem dnevu sem bila 

premeščena k eni japonski družini, kjer je bil oče zdravnik te moje bolnišnice, vendar so ga trenutno 

premestili v Tokio, tako da se je vračal le na dva tedna domov, tako da sem živela skupaj z njegovo 

ženo in dvema otrokoma (8 in 11 let). Res bi rada poudarila, da je bilo pri tej družini neizmerno super! 

Hiša je bila popolnoma nova in modernizirana (avtomatično centralno zaklepanje vrat iz kuhinje, 

zvočna povezava med kuhinjo in kopalnico, »samoregulirajoča« temperatura in stopnja vlažnosti 

kopalnice, klimatska naprava v vsaki sobi, wifi,…). Starša sta meni prepustila celo nadstropje, kjer sem 

imela svoj moderen japonski wc z vsemi funkcijami, svojo klimatsko napravo ipd. Mama mi je vsak 

dan oprala vsa oblačila (vsak dan tudi brisačo!), mi zlagala spodnje perilo v origami, mi zašila tu pa 

tam kakšen gumb, počistila sobo…skratka…kot v raju!! :O Poleg tega mi je tudi vsak dan pripravila 

zajtrk ter večerjo. Zajtrk je bil praviloma zelo kontinentalen, večerja pa bolj tradicionalna z ogromno 

riža in rib :D. Z mano so res boljše ravnali kot v kakšnem hotelu, saj je bila edina moja naloga, da 

pospravim svoj »futon« v omaro zmeraj, kadar sem zapustila hišo . Aja, kot zanimivost bi še rada 

omenila, da pri tej družini skoraj nihče ni govoril niti besedice angleško. Moja japonska mama je 

poznala verjetno 15-20 angleških besed; ostalo pa smo komunicirali na vse možne načine :D.  

 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Razporejena sem bila na onkologijo. Na začetku svojega prihoda sem dobila natančen razpored za vse 

dni v bolnišnici. Načeloma sem mogla vsak dan priti zjutraj ob 8h na sestanek. Nato sem šla ponavadi 



 
 
 
 

 

s kakšnim zdravnikom v ambulanto za 2 uri ali pa na vizito za kakšno uro. V povprečju sem v bolnišnici 

preživela recimo 3 ure dnevno, saj se z mano niso znali kaj dosti početi, ker žal nisem govorila 

japonsko :D. Zdravniki so se kljub temu izredno trudili, da bi na sestanku skoz kakšen sedel poleg 

mene in mi prevajal osnovne zadeve o pacientih, da sem lahko imela vsaj okvirno predstavo, o čem se 

govori na sestankih in vizitah. Večina zdravnikov je govorila le polomljeno angleščino oz. včasih niti 10 

besed, tako da je bilo v večini primerov več ali manj nesmiselno, da bi ostajala dlje kot do 11h. Sicer 

pa velja, da je bolnišnica izredno urejena, organizirana in čista. Prav tako so odnosi zelo spoštljivi in 

formalni, kar je tipičen odraz japonske mentalitete.  

 

Kot zanimivost bi še omenila, da so nam tujim študentom ponudili možnost, da se udeležimo 

tedenskih delavnic medicinske angleščine, kjer se je nekaj zagretih Japoncev trudilo jemati anamneze 

in diskutirati o kliničnem primeru v angleščini. Jaz osebno sem imela res izkušnje, da Japonci nasploh 

govorijo ZELO ZELO SLABO angleško (ja..tudi mene je to zelo presenetilo :O). 

 

Mentorstvo 

Konkretnega mentorja načeloma nisem imela. Vsak dan sem bila dodeljena drugemu zdravniku, ki mi 

je poskušal vsaj na osnovna vprašanja malo odgovoriti. Določeni zdravniki so me celo na kosilo 

povabili. Zelo pozitivno bi ocenila, da so se mi ob koncu izmenjave zahvalili, da sem bila tu pri njih in 

mi celo kupili darilo, čokolado ipd . 

 

Socialni program 

Socialnega programa s strani IFMSA NI bilo, saj nas je bilo vsega skupaj 7 študentov (2 osebi IFMSA). 

Nekaj manjših izletov je organizirala ga. Maki, saj nasploh velja, da so japonski študenti dokaj 

nesposobni in neizkušeni glede organizacije, logistike ipd. V sklopu tega smo 1 dan bolnišnice 

zamenjali za krajši izlet v bližnji kraj, kjer smo si ogledali znano pediatrično kliniko ter še druge 

znamenitosti (muzej, farma wasabija,…). Poleg tega naj bi eno nedeljo šli na pohod v gore, vendar 

smo zaradi slabega vremena celoten program spremenili. Sledil je ogled tradicionalne japonske vas, 

obisk »all you can eat – sadovnjaka« in še druge kulinarične izkušnje . Zadnji večer je sledila še 

skupna večerja z ga. Maki in nekaterimi njenimi študenti. Od IFMSA se ponovno nihče ni oglasil. 

 

Sicer pa velja, da smo si skupaj z drugimi tujimi študenti socialni program sami ustvarjali in sproti 

prilagajali . 

 



 
 
 
 

 

Prevoz 

Jaz osebno sem si kupila letalsko karto preko spletne strani www.momondo.com (Budimpešta - 

London-Tokio-Helsinki-Budimpešta). Karto se da brez problemov dobiti že za 500-600 eu za povratni 

let. Kot sem že na začetku opisovala, sem od letališča potrebovala še 4-5 ur do izbranega kraja 

(shuttle bus). Sicer pa velja, da je Japonska izredno varna država za potovanje. Najbolj udobno in 

varno je potovanje s hitrimi vlaki (Shinkansen – najbolj točni vlaki na Svetu!) oz. z navadnimi, ki so še 

zmeraj zelo hitri in točni :D. Rada bi vsem samo priporočala, da imate pri nakupu kart (kart se ne da 

kupiti ONLINE; le v poslovalnicah) zraven kakšnega Japonca, ki vam lahko prevaja in pomaga pri 

nakupu, saj večina Japoncev (zlasti v manjših krajih) reeees slabo govori angleško. V večjih mestih pa 

je najboljši prevoz vsekakor podzemna.  

 

Splošna ocena izmenjave 

Že na začetku sem zapisala, da je bila organizacija s strani IFMSA izredno slaba in sramotna. Že 

pridobitev samega certifikata na koncu je bila izredno problematična in vprašljiva :S.  Kljub vsem 

komplikacijam sem bila osebno na koncu izredno zadovoljna, saj sem lahko ogromno doživela in zelo 

dobro spoznala japonsko kulturo in mentaliteto. Ljudje so nenormalno prijazni, vljudni, vsi ti želijo v 

vsakem trenutku in vsepovsod pri vsem pomagati, kljub temu, da velikokrat ne govorijo niti besedice 

angleško . Meni je bila izredno dobra izkušnja, da sem lahko živela pri eni družini, saj sem lahko na 

takšen način lahko še bolj pristno doživela značilnosti njihove kulture, prehrane, šolskega sistema ipd. 

Jaz osebno od svoje prakse nisem veliko pričakovala, saj sem se zavedala, da ne bom mogla ničesar 

razumeti oz. prebrati. Kljub vsemu sem lahko dobila sorazmerno dober vpogled v njihov zdravstveni 

sistem. Za bodoče bi tistim, ki želite res dosti odnesti od izmenjave, priporočala, da se odločite za 

kakšno kirurško specializacijo, saj so bili drugi kolegi tam res aktivni vsak dan po 8-10 ur. Japonska je 

sicer čudovita, zanimiva, skrivnostna in edinstvena, ki bi jo moral vsak od nas enkrat v življenju 

obiskati in doživeti .  

 

Približna razdelitev stroškov 

Jaz osebno sem vsega skupaj porabila verjetno okoli 2200 eu. 

- letalska karta: 720 eu 

- prevoz Tokyo – Matsumoto – Tokyo: 160 eu 

- ostali stroški za vlak, avtobus, podzemno, taxi (Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara ): 400 eu 

- nastanitev na izletih (Tokyo – 2 dni, Kyoto – 2 dni, Osaka – 3 dni): 200 eu 

- dodatna prehrana: 400 eu 

http://www.momondo.com/


 
 
 
 

 

- vstopnine, suvenirji ipd: 300 eu 

 

Slika 1: Grad Matsumoto 

 

 

Slika 2: Kosilo v bolnišnični restavraciji (7 eu) 



 
 
 
 

 

 

 

Slika 3: Selfie z mojo japonska družina  

 

 



 
 
 
 

 

Slika 3: Invazija srn v kraju Nara 

 

Slika 5: Tempelj Kinkaku-ji (Kyoto) 

 

 

Slika 6: Zadnja skupinska  

 



 
 
 
 

 

 

Slika 7: Tipični Japonki :D  


