Jordanija, Amman – julij 2017
POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE

Ime, priimek, letnik:
Klemen Lovšin, 4. letnik
Čas izmenjave:
od 1. 7. do 31. 7. 2017
Kraj izmenjave
Glavno mesto Amman je tudi največje mesto in leži v severo-vzhodnem delu države. Odtenki so
peščeni, a to ne naredi mesto nič manj zanimivo. Iz katerekoli točke se slišijo molitve iz vsaj dveh
mošej hkrati. Kot vsako mesto ima bogatejše in revnejše predele. Na prvi pogled izgleda, da mesto ni
razvito zaradi enoličnosti stavb in cest, a ob natančnejšem poznavanju kraja se ta trditev ovrže. Poleti
ni bilo dežja cel mesec, temperature pa se gibajo tudi čez 40 stopinj. Ponoči lahko sicer padejo kakšen
večer, zato je priporočljivo imeti s seboj dolge rokave.

Amman, glavno mesto.
Viza
Vizo lahko kupiš preko interneta predčasno ali pa na letališču. Vsi predlagajo, da si pridobimo Jordan
Traveller Pass (cena je 70JD), ki ima vključen ogled Petre in še nekaterih drugih znamenitosti. Že s tem
se lahko prišpara približno 30 evrov.

Zdravje
Ne potrebuješ nobenega posebnega cepljenja, prav tako ne kakšnih specifičnih zdravil. Seveda pa
glede na drugo bakterijsko floro prav pride kak probiotik in kakšna zdravila proti možni driski.
Predvsem v primeru, ko se večinoma prehranjuje na ulicah.

Namakanje v Mrtvem morju.
Varnost
V središču nemirne regije je Jordanija ena izmed varnih držav na Bližnjem vzhodu. Tudi v večernih
urah se človek počuti varno kot doma. Ljudje puščajo telefone v avtomobilih, ker jih ne skrbi, da bo
kdo vdrl in ga ukradel. Edina stvar, ki jo odsvetujejo, je potovanje ponoči z javnim prevozom.
Denar
Valuta je Jordanski dinar (JD ali JOD); 1 JD je približno 1,3 €. Splača se prinesti denar s seboj, a ni
problem z dvigom gotovine v bankah ali na bankomatu.

Prevoz
Potoval sem s Turkish Airlines iz Ljubljane za okoli 450 evrov. Splača se kupiti karto takoj, ko ti potrdijo
izmenjavo (kar sicer zna biti malo pozno).

Komunikacija pred izmenjavo
Kontaktne osebe pridno odgovarjajo na FB sporočila, prav tako na maile. Sicer sem se s svojo glavno
kontaktno osebo slišal tudi preko skypa nekajkrat pred odhodom.
Sprejem s strani tujih študentov
Kontaktna oseba me je prišla iskat na letališče, a sem ga sicer moral čakati približno 1,5h, čeprav je
rekel, da bo tam v 10min. Sicer so zelo prijazni in ustrežljivi, a dejstvo je, da se nikoli ne držijo ure.
Vedno pričakujte zamude.
Nastanitev
Nastanjen sem bil v stanovanju še z dvema študentoma v predelu Al Rabiah, ki je oddaljen od bolnice
približno pol ure hoje. Apartma je dobro opremljen z vsemi potrebščinami. Ženske imajo svoje
stanovanje pod moškim. Sicer predel velja za varnega in s številnimi ambasadami, čeprav sta bili
ravno na izraelski ambasadi v neposredni bližini ubiti dve osebi tekom moje izmenjave.

Pripadniki jordanske vojske po incidentu na bližnji ambasadi. Pogled iz terase stanovanja.

Prehrana
V bolnišnični menzi smo vsak dan prejeli precej neokusen obrok ob 13. uri. Sicer smo pogosto jedli na
ulici (npr. Hunger Street) ali pa v bližnjih restavracijah. Predlagam, da probate Firefly burger in pa
seveda bolj tradicionalne jedi kot so shwarma, falafel, kunefo in mansaf.
Delo v bolnišnici oz. inštitutu
Delal sem v Specialty Hospital na ortopedskem oddelku. Samostojnega dela praktično ni bilo, bolj kot
ne je šlo za opazovanje operacij. Tako kot drugim študentom, tudi meni niso pustili, da bi bil pri
posegih umit. Velik problem je, da se sporazumevajo v arabskem jeziku, kar dodatno otežuje delo – le
izvide imajo napisane v angleškem jeziku.
Mentorstvo
Z menoj so se ukvarjali specializanti na oddelku, svojega glavnega mentorja do 3. tedna niti nisem
videl. Sicer so precej zgovorni, dela pa prav veliko nimajo. Precej časa se preživi v skupnih prostorih v
družbi arabske kave in cigaretnega dima.
Socialni program
Preko vikendov so bili organizirani ogledi in izleti.
1. vikend je bil trekking v bližnjo puščavo, 2. vikend ogled Petre, Wadi Rum in potapljanje v Rdečem
morju (Aqaba), 3. vikend smo kolesarili po Ammanu, si ogledali Jerash in odšli na Mrtvo morje. Zadnji
vikend je bil national food and drink party v bližnjih hribih. Večina teh izletov je bila vključena v ceno
izmenjave, kar me je prijetno presenetilo.

Kolega po napornem dnevu počiva na sipinah puščave Wadi Rum.

Petra, glavna jordanska znamenitost.
Splošna ocena izmenjave
Zelo dobro organiziran socialni program in druženje, sicer pa se na oddelkih ne nauči prav veliko.
Turistično izredno zanimivo, prav tako tudi kulturno in družbeno.

15m pod gladino Rdečega morja.

Potrebnik
Mislim, da nisem nič pozabil. Prav pridejo lastni scrubsi, sončna krema in veliko kratkih rokavov.
Čeprav nikjer ne piše, imajo radi alkohol, zato so veseli kakšnega darila v obliki domačega žganja.
Približna razdelitev stroškov
Jordan Pass: 80 evrov
Letalska karta: 500 evrov
Hrana: 200 evrov
Socialni program: 50 evrov
Taksiji ipd.: 30 evrov

