TAJVAN, Taipei – avgust 2017
POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE

Ime, priimek, letnik:
Neli Bačar, 6.letnik
Čas izmenjave:
od 1. 8. do 31. 8. 2017

Kraj izmenjave
Jaz sem mesec dni preživela v glavnem mestu Tajvana, v Taipeju. To je več milijonsko mesto, ki je zelo
urejeno. Metro sistem funkcionira, kljub temu da ni nobenega smetnjaka, na tleh ni smeti,… Mislim,
da je dobra izbira za 4-tedensko izmenjavo, ker je polno znamenitosti in tudi največ študentov je v
glavnem mestu. Pa tudi študentje v Taipeju so bolj podobni Evropejcem, tam še lahko koga prepričaš,
da gre s tabo v disko, drugje pa je to sveto prepovedano.
Viza
Viza ni potrebna.

Zdravje
Na spletnem portalu IFMSA zahtevajo številne teste, ki jih moraš pa potem ponoviti, ker zahtevajo, da
morajo biti testi narejeni cca 1 mesec pred odhodom. Se pa da malo posleparit. Sabo je priporočljivo
vzeti uspavalne tablete (če boste imeli hud jet leg, kot jaz), Linex in oglje 
Varnost
Država je zelo varna. Velja, da če boš nekje pozabil denarnico, te bodo poiskali in ti jo vrnili.
Denarnih
Valuta je tajvanski dolar. Za 1€ dobiš cca 35 tajvanskih dolarjev. Jaz sem dvigovala na bankomatih,
vendar sem imela probleme s karticami. Razen v trgovini 7/11, mi noben bankomat ni sprejel moje
kartice, ta pa zaračuna 2,71€ za dvig. Pred odhodom vam priporočam, da pokličete na vašo banko in
poveste, da odhajate na Tajvan, ker naj bi bil Tajvan na črni listi.
Prevoz
Za letalsko karto sem odštela 750€, mislim da je bila kar dobra cena. Kupila sem direkt prek Qatar
airlines, je bilo ceneje kot preko Skyscannerja. Se vam pa vedno splača pogledati za promo code, na
internetu jih je malo morje 

Komunikacija pred izmenjavo
Jaz sem jih kontaktirala nekaj dni pred odhodom, da smo dorekli moj prihod. En mesec prej pa sem
dobila njihov mail z vsemi potrebnimi informacijami. Predvsem zanimivo je bilo to, da bi si morala
sama kupiti »vzmetnico«, vzglavnik in odejo. Na koncu mi jih ni bilo treba kupiti.
Sprejem s strani tujih študentov
Kontaktni osebi sta me prišli iskat na letališče, ki je kar eno
uro proč iz mesta. Skupaj smo potem kupile karto za metro in
SIM kartico. Naslednji dan so mi pokazale pot do bolnišnice in
me predstavile profesorju. Zelo sem bila presenečena nad
njihovim sistemom, saj te vsak dan spremlja en njihov
študent. Namen je sicer, da ti oni prevajajo, a ker so
večinoma iz nižjih letnikov, jim to gre zelo slabo, se pa veliko
naučijo od tvoje in profesorjeve razlage.

Nastanitev
Slika 1 jaz z mojo kontaktno osebo

Živela sem v študentskem domu, kjer so navadno v sobah po
4 študentke, zdaj sva bile samo dve. Res si ne predstavljam,

da nas bi bilo več na tistih nekaj kvadratih. Sobe so res zelo majhne.
Prehrana
Obroka nam niso zagotovili, so nas pa peljali na
vikend izlet, ki so ga skoraj v celoti sami krili.
Hrana je bila zelooo dobra in poceni. Cena v
uličnih restavracijah je bila od 2 do 4€. Če si šel
pa v evropsko restavracijo pa si lahko za isto
stvar plačal tudi 10€.
Slika 2zelo priljubljena in poceni hrana - kitajski žlikrofi

Delo v bolnišnici oz. inštitutu
Jaz sem se prijavila na Taipei medical university, kjer so naše vaje razdelili v dva sklopa, ki smo jih
opravljali v dveh različnih bolnicah. Zato smo imeli tudi možnost izbrati dva različna oddelka. V prvi
sem bila na gineki, kjer se niso preveč potrudili, v drugi pa na torakalni kirurgiji. Tam pa sem imela
super mentorja, ki je zelo dobro govoril angleško in mi je res vse razložil in pokazal. Možnosti za
asistiranje nisem imela, ostali študentje, ki so bili na splošni kirurgiji, pa so lahko kar veliko asistirali.

Mentorstvo
Kot sem že napisala, sem imela na torakalni kirurgiji res super mentorja.
Socialni program
Moja univerza, TMU ima vsekakor najboljši socialni program. NTU– National Taiwan university pa je
najboljša univerza. Ne izberite manjših mest, ker je velika verjetnost, da boste edini tam.
Vsak teden so nam organizirali eno večerno aktivnost, od welcome partija do športnega dne.. Bilo je
zelo zabavno. Morate pa vedeti, da so to vse zabave brez alkohola in se končajo že ob 22h. Seveda
smo si sami pripravili afterparty.

Slika 3moj štrudelj iz international cooking party

Splošna ocena izmenjava
Čista 10-ka. Toplo priporočam!  Ljudje so res super, neizmerno prijazni in ustrežljivi!
Potrebnik
Od zdravil vzemite oglje in Linex.
Dežni plašč ti lahko pride zelo prav.
Približna razdelitev stroškov
Letalska karta: 750€
Hrana: približno 10€ na dan. Oni jedo zajtrk, kosilo in večerjo zunaj.
Izleti: vikend kitajske medicine: cca 80€, vikend, ki so ga oni organizirali: 40€
Vse skupaj približno 1500€.

