
 
 
 
 

 

FRANCIJA, MARSEILLE - julij 2017  

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE  

 

Ime in priimek: 

Sara Mergole, saramergole93@gmail.com 

Čas izmenjave:  

od 3. 7. do 28. 7. 2017 

 

Kraj izmenjave 

Marseille je drugo največje mesto v Franciji, leži na južni francoski obali in ima okrog 900.000 

prebivalcev. V preteklosti je bil Marseille pomembno pristaniško mesto, vpliv je opazen še danes, saj 

je Old Port (staro pristanišče) najlepši in najbolj razvit del mesta. V mestu si lahko ogledate veliko 

muzejev, cerkvic in zanimivih trgovin, med bolj zanimivimi turističnimi aktivnostmi pa je vožnja z 

ladjico do Château d'If in Frioul Island. 

 

Slika 1: Maketa Marseilla 



 
 
 
 

 

 

 

Slika 2: Old port 

Komunikacija pred izmenjavo 

Mesec pred izmenjavo me je kontaktirala LEO, mi sporočila, v katero mesto sem bila dodeljena in da 

oddelka še niso uredili. Čez en teden me je kontaktirala kontaktna oseba in mi povedala, da bom 

živela v njegovem stanovanju. Dober teden pred izmenjavo so nas dodali v Facebook skupino, kjer so 

nam povedali, kdo in kdaj nas bo prišel iskat na železniško postajo, dobili smo tudi kratka navodila, 

kaj naj prinesemo s sabo. 

 

Sprejem s strani tujih študentov 

Kontaktne osebe nisem spoznala, Jeremy je bil v času moje izmenjave na izmenjavi v Peruju. Iz 

letališča sem se z avtobusom peljala do glavne železniške postaje, kjer me je pričakal tajnik ANEMF in 

me z metrojem peljal do stanovanja. Naslednji dan me je LEO peljala na oddelek, kjer me je prevzela 

glavna sestra. 

 

 

 



 
 
 
 

 

Nastanitev in prehrana 

Živela sem v stanovanju moje kontaktne osebe, stanovanje je bilo od bolnice oddaljeno 5 minut hoje, 

so se pa nekateri morali do bolnice voziti tudi več kot uro v vsako smer. Vsak izmed nas je živel v 

stanovanju francoskega študenta, ki je ta čas bil na izmenjavi. Za hrano sem morala poskrbeti sama, 

en mesec po izmenjavi pa bomo na naše račune dobili nakazanih 100 evrov, s čemer naj bi pokrili 

stroške treh obrokov dnevno. Cene v Lidlu so zelo podobne našim, v Casinoju in drugih francoskih 

trgovinah pa lahko plačaš tudi 2 evra za pol litra vode.   

 

Slika 3: Francoska večerja z ostalimi študenti na izmenjavi 

Delo v bolnišnici oz. inštitutu 

Vaje sem opravljala na oddelku za dermatologijo. Prvi dan me je LEO peljala na oddelek, kjer me je 

sprejela glavna sestra in me odpeljala v sobo za študente. Ob 9 se nas je zbralo okrog 6 in pripravnica, 

ki nas je nadzirala, nas je poslala k pacientom. Skupaj s študentko iz Amerike sva ob ponedeljkih in 

petkih pregledali 2 ali 3 paciente, ob torkih smo o istih pacientih poročali specializantki, ob četrtkih pa 

predstojniku. Na oddelku si lahko delal, kar si želel, lahko si v sobi za študente bral kartoteke ali 

dermatološke učbenike, lahko si sledil kateremu izmed zdravnikov ali pa šel v pritličje v 

posvetovalnico. Na oddelku nihče ne govori angleško, če ne govorite francosko, izmenjavo v franciji 

odsvetujem (kljub temu, da v opisu piše, da znanje francoščine ni potrebno). Od 5 zdravnikov, ki sem 

jih spoznala na oddelku, angleško ni govoril niti eden. Še eno opozorilo – v Franciji nosijo bele crocse, 



 
 
 
 

 

bele hlače in belo haljo le medicinske sestre. Zdravniki imajo oblečene kratke hlače, poletne oblekice, 

japonke… in čez belo haljo s kratkimi rokavi.  

 

Mentorstvo 

 Mentorja (predstojnika oddelka) sem videla le ob četrtkih, ko smo imeli vizito s predstojnikom. 

Francoski študenti so zelo samostojni na oddelkih, zato sem tudi jaz sama pregledovala paciente in 

poročala, mentor pa je enkrat tedensko poslušal naša poročila in jih komentiral. 

 

Socialni program 

 

Slika 4:Socialni program 

 

Slika 5: Chateau d'If 

 



 
 
 
 

 

Prevoz 

Iz Celja do Benetk sem se peljala z Goopti (20 evrov), iz  Benetk sem letela z Easyjet direktno na 

letališče Marseille Provence (65 evrov), od tam z avtobusom do železniške postaje (6 evrov), dalje z 

metrojem (50 evrov mesečna vozovnica – prinesite sliko za osebni dokument, brez tega vam mesečne 

karte ne bojo izdali). Domov sem šla z avtobusom (6 evrov) do letališča, nato zopet z Easyjetom do 

Benetk (70 evrov) in z Gooptijem do doma (30 evrov). Po mestu se najbolj splača voziti z metrojem, 

ista mesečna vozovnica velja tudi za avtobuse. 

 

Splošna ocena izmenjave 

LEO je sama organizirala celo izmenjavo, kar ji je super uspelo. Imeli smo dober in razgiban socialni 

program. Bolnišnični del bi bil super, če bi popolnoma tekoče govorila francosko, če ne bi bila v paru s 

študentko iz Amerike, ki že 5 let živi v Franciji, bi težko razumela vse, kar se je dogajalo na oddelku. 

 

Približna razdelitev stroškov 

Prevoz: 200 evrov, hrana: 200 evrov, socialni program: 100 evrov (francozi so nam dali 48 hour city 

pass-e, s to kartico smo izkoristili večino vstopnin). 


