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PROGRAM
Uge 1 - Praktik på lokalt hospital
Den første uge er planlagt som klinikuge, hvor du vil have mulighed for at vælge mellem tre forskellige specialer herunder
Gyn/Obs, Pædiatri eller Akutmedicin. Du vil følges med enten en sygeplejerske eller en læge og få lov til at deltage i
diagnosticering, pleje og behandling af patienter ud fra dine kompetencer. Du vil opleve svære patientcases, da patienter i
Ghana ofte først opsøger hospitalsvæsenet, når de er blevet akut syge. Der vil være mulighed for at deltage i det daglige
arbejde med udredning og indlæggelse af patienter, samt operationer. Man vil også kunne være med på fødegangen, hvor
nyfødte kommer til verden og skal vaccineres, måles og vejes.
DAG

AKTIVITET

Lørdag

Afhentning i lufthavnen i Accra og kørsel til Cape Coast. Velkomstdrink og kort brief omkring
opholdet ved ankomst til boligen.

Søndag

Morgenmad og introduktion til Ghanesisk kultur, etik og praksis. Rundvisning i byen og introduktion
til transportsystemet og madindkøb.

Mandag

Introduktion på hospitalet og fordeling på de forskellige afdelinger

Tirsdag

Klinikdag fra kl 8.00 - 14.00

Onsdag

Klinikdag fra kl 8.00 - 14.00

Torsdag

Klinikdag fra kl 8.00 - 14.00

Fredag

Klinikdag fra kl 8.00 - 14.00. Om aftenen fest på Oasis Beach Resort eller Orange Beach

Lørdag

Ingen planlagt aktivitet

Søndag

Tag en taxa til Coconut Grove eller Golden Hill Parker Hotel og das ved poolen

Uge 2 - The Best of Central and Ashanti Region
Vi tager til stranden og får undervisning i dans og trommer af en lokal dansegruppe. Vi besøger en skole, som viser os hvad
en skoledag indeholder for de små. Vejen lægges også forbi University of Cape Coast, hvor vi får en rundvisning.
Cape Coast er en hyggelig by, som har meget at tilbyde. Vi skal bl.a. til Kakum National Park og gå i hængebroer under
trækronerne og lære om de planter, som stadig benyttes medicinsk. Også det famøse Cape Coast Castle besøger vi og
nedstiger i kældrene, hvor tusinder af slaver har tilbragt deres sidste tid inden de gik gennem “the door of no return” og blev
fragtet på store slaveskibe til Caribien og USA for at arbejde på sukker- og bomuldsplantagerne.
Der vil også indgå 3 dages ekskursion til Kumasi, som er Ghanas kulturelle hovedstad. Her sidder Ashanti høvdingen stadig
og hersker! Fra den tidlige morgenstund på dag 10 sættes kurs mod Kumasi. Her skal vi se Lake Bosomtwi - Ghanas eneste
naturlige sø og besøge en fabrik, hvor de væver det traditionelle Kente-stof. Vi skal også besøge Kejetia Market - et kæmpe
åbent marked med over 10.000 stande. Den sidste aften vil der være buffet og dans til den lyse morgen.

Glæd dig!
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PRIS 7999 DKK

DATOER 16.01.21 - 30.01.21

14 DAGE

DET SØRGER VI FOR:
‣ Al transport i bus eller bil
‣ Indkvartering i delt dobbeltværelse (lokal standard)
‣ Morgenmad på dag 2 og buffet den sidste aften
‣ Alle indgange i henhold til program
‣ Professionel, lokal rejseleder
‣ Hospitalspraktik

HVEM TAGER MED?
Alle fra kan deltage. Sproget er engelsk i Ghana og alt
undervisning vil foregå på engelsk. Der vil være en
rejseguide med under hele turen, som også taler flydende
engelsk og som kan hjælpe med alt det praktiske
undervejs.
Tilmelding senest 1. december via vores hjemmeside:
http://www.placementlink.dk/tilmelding-til-kursusrejse/

DET SKAL DU SELV SØRGE FOR:
‣ Fly tur/retur
‣ Visumgebyr (vi tilbyder visumservice)
‣ Vaccinationer inkl. NEG-COVID19 test 72 timer før
ankomst
‣ COVID-19 test ved ankomst (USD 150)

På restauranterne koster en øl ca. 15 kr, sodavand ca.
10 kr vinflaske ca. 100 kr og en flaske vand ca. 5 kr.
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