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Francija, dežela sirov, dobrega vina in dobre kuhinje. Najbolj priljubljena evropska turistična 
destinacija. 65 milijonov prebivalcev, med katerimi jih po mojih ocenah slabih 10% govori 
angleško. Sarkozy in David Guetta. In nazadnje, vendar ne najmanj pomembno – kjer letno 
diplomira 8000 študentov medicine in kjer je študijski sistem medicine unikaten.   
Francija je že od nekdaj moja obljubljena dežela, in klinična praksa mi je predstavljala idealno 
priložnost združiti spoznavanje francoske kulture, kuhinje, medicine in nadgraditi znanje 
jezika.  
 
 
Tehnični podatki 
 
Dodeljena sem bila v mestece, ki leži jugozahodno od Pariza in šteje približno 80.000 
prebivalcev. Tja sem letela z Ryanairom, in sicer iz Celovca preko Londona. Sicer pa je 
Francija kar dobro prepletena z Ryanair linijami, pa tudi vožnja z vlakom TGV (zelo hitrim 
vlakom) ni tako draga, če si karto kupiš pravočasno.  

 
 
V Franciji tuji študentje stanujejo pri študentih gositeljih, ki jim morajo zagotoviti nekaj 
zasebnosti, to je vsaj svojo sobo. Sama sem stanovala pri Elise, sicer ne čisto tipični 
Francozinji, in imela precej komfortno sobo v njenem stanovanju.  
 
V bolnišnični menzi sem dobila en obrok na dan zelo dobre francoske hrane, pripadalo pa mi 
je še 60 evrov za ostalo hrano, tako da lačna nisem bila. Prav tako smo za socialne dejavnosti 
lahko porabili 150 evrov (karte za vlak, koncerte, kina itd), dobili pa smo tudi mesečno karto 
za avtobus.  
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Klinična praksa 
 

  
V bolnišici sem si izbrala oddelek endokrinologije. Namerno sem želela oddelek interne, da bi 
nadgradila mojo francoščino.  
Prvih štirinajst dni sem preživela na »hopital de jour« in »consultations« delu endokrinološke 
bolnišnice, ali po naše, prisostvovala sem spcialističnim endokrinološkim pregledom. V vsaki 
izmed specialističnih endokrinoloških ambulant sem imela določeno delo; tako sem v 
ambulatni diabetičnega stopala čistila diabetične rane, v tirološki ambulatni merila tlak in 
delala splošne anamneze ter preglede ter v ambulanti gestacijskega diabetesa prav tako 
preiskovala in delala anamneze nosečnicam, ki imajo ali so ogrožene, da bi razvile nosečniško 
sladkorno bolezen. Pri vsem tem sem sodelovala z ostalimi študenti, ki med poletjem delajo 
na oddelkih, ter specializanti in specialisti. Vsi so bili do mene zelo prijazni, vendar sem imela 
srečo, da sem z njimi lahko govorila francosko, kajti brez tega znanja mislim, da bi bil moj 
obisk internističnega oddelka nesmiseln. Tako specializanti kot tudi študentje so v angleščini 
slabi ali pa preprosto nočejo govoriti angleško.  
Naslednjih in zame tudi zadnjih 14 dni sem preživela na bolnišničnem endokrinološkem 
oddelku. Tu sem vsak dan začela, skupaj s francoskimi študenti zopet, s pregledovanjem 
kartotek, kaj se je prejšnji dan zgodilo novega, katere paciente je treba sprejeti, pregledati, 
kdo bo tisti dan odpuščen in podobno. Tako smo si potem razdelili sobe ter bolnike in 
opravljali vsak svoje delo. Ker je za samostojno delo potrebna precejšnja količina znanja 
francoščine, sem delala anamneze in statuse vedno skupaj s francoskim študentom. Nato sva 
vse to skupaj zapisala v kartoteke in paciente predstavila zdravnikom, s katerimi smo se 
dnevno odpravili na vizito. Moram povedati, da so bile vizite zame najbolj zanimive in sem 
od njih odnesla kar največ. Zdravniki so mi namreč pogosto v francoščini, ki je bila zame 
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razumljiva, razlagali posamezne primere in mi postavljali vprašanja. Na ta način vem, da sem 
se veliko naučila.  
S samim delom v bolnišnici sem vsekakor zadovoljna. Bolnišnična oprema je sodobnejša kot 

pri nas, sami načini zdravljenja pa so pravzaprav isti, zato je izmenjava pomenila zame 

pomembno ponovitev teorije, ki sem se je naučila v Sloveniji.  

 

 

Sociala 

 

V Poitiersu se nas je imelo najprej zelo 

rado 5, nato pa 7 tujih študentov. Kar se 

tiče vikendov smo si večino stvari 

morali tuji študneti organizirati sami. 

Sicer so nam gostitelji pripravili ogled 

mesteca in pokušino sirov ter šli z nami 

v zabaviščni park, to je pa bilo bolj kot 

ne vse. Tako smo se tuji študentje sami 

družili ob popoldnevih in med vikendi 

potovali po Franciji.  

 

 

 

 

Slika 3: V centru mesta 

 



 
 

 

Skratka, moja praksa je vse prehitro minila. Kot bi trenil so bili štirje tedni mimo in morala 

sem se posloviti od čudovite francoske pokrajine. Poletna praksa pa mi je zagotovo prinesla 

mnogo več kot samo strokovne izkušnje. Nadgradila sem sam francoski jezik, dodobra 

spoznala tujo kulturo z vsemi njenimi značilnostni vred, in se na nek način naučila znajti sama 

v tujini. Zato samo izmenjavo priporočam vsakomur.  

 

Polona Podkrajšek 

 

Slika 4: Na izletu 

 


