POROČILO Z OPRAVLJANJA PRAKSE V TUJINI – FAMULATURA

Študijsko leto 2012/2013 sem preživela v nemškem mestu Mainz na študijski izmenjavi Erasmus. Ker
sem si želela študijske počitnice med obema semestroma kar najbolje izkoristiti, sem se odločila za
opravljanje tako imenovane famulature, to je enomesečna praksa na oddelku v bolnišnici, ki je sicer
obvezen del izobraževanja nemških študentov medicine. Ti morajo v času študija opraviti štiri
famulature.
Za možnost, da lahko tudi kot tuja študentka opravljam famulaturo sem izvedela precej pozno, zato
sem zanjo na Univerzitetni kliniki v Mainzu zaprosila šele dober mesec pred pričakovanim začetkom
le te. Sledil je negativen odgovor, saj so bila vsa mesta že zasedena. Nemci se namreč na famulature
prijavljajo že kar pol leta prej. Več sreče sem imela na drugi, nekoliko manjši bolnišnici v mestu,
Katoliški kliniki Mainz (klinika je delno financirana s strani katoliških organizacij), kjer mi je prijazna
gospa kljub že zapolnjenemu seznamu dodelila 2-tedensko prakso. S prošnjo za opravljanje sem na
kliniko prišla osebno, a se je kasneje izkazalo, da bi zadostoval tudi telefonski razgovor z ustreznim
sekretariatom.
Prakso sem začela opravljati na oddelku za ginekologijo. Tako smo ob 7:45 začeli z jutranjim
sestankom, nadaljevali z odvzemi krvi, nato pa je sledila jutranja vizita, ki je vključevala preglede
pacientk po operacijah in predpisovanje terapij. Dovolili so mi, da sem sama, brez nadzora, delala
ultrazvoke ledvic in pisala odpustna pisma, videla sem tudi cistoskopijo in prisostvovala pri
ultrazvočnih pregledih nosečnic.
Delovni čas sem kljub vsemu najrajši preživljala v operacijski dvorani. Kot je bilo na oddelku
samoumevno, da študenti jemljemo kri, tako sem lahko tudi v operacijski dvorani že od prvega dne
dalje asistirala pri vseh operacijah. Pri delu me je vedno znova navduševala prijazna atmosfera med
samimi zaposlenimi in pripravljenost mentorjev pomagati nam, še neizkušenim študentom. Tako sem
dobila možnost prisostvovati pri vaginalnih in abdominalnih histerektomijah, carskih rezih, ovarijskih
cistah, marsupializaciji, abraziji, cerklaži itd. Delo se je zaključilo okrog pol pete ure popoldne, zgodilo
pa se je tudi, da me je delo tako posrkalo vase, da sem ostala še kakšno uro ali dve dlje.
Opravljanje prakse je bila izjemno koristna in zanimiva izkušnja, ki jo priporočam vsem sošolcem in
sošolkam, ki imajo to možnost. In da ne bi imela v poletnih mesecih zopet težav zaradi prepolnih
seznamov za opravljanje prakse, sem se odločila, da prošnjo napišem že nekaj mesecev prej.
Pravzaprav sem jo pravkar napisala. ;-) Pa ti? ;-)
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