
POROČILO O ŠTUDIJSKEM OBISKU- Milena Rmuš 

Mesto opravljanja enomesečne klinične izmenjave: Montpellier, Francija 

Trajanje: 14.7.-8.8.2014 

Svojo enomesečno klinično izmenjavo sem opravljala v mestu Montpellier, v 

Franciji. Montpellier je glavno mesto in občina južne francoske regije 

Languedoc-Roussillon. Mesto se nahaja v pokrajini Languedoc na gričevnatem 

ozemlju ob reki Lez, 10km stran od sredozemske obale. Je osmo največje 

francosko mesto in tudi najhitreje razvijajoče se francosko mesto v zadnjih 25 

letih. Je tretje največje francosko mesto ob Sredozemskem morju in sicer za 

Marseille-em in Nico. Medicina v Montpellier-ju velja za najboljšo v Franciji, 

prav tako se ponašajo z najstarejšo medicinsko fakulteto v Evropi.  

V Montpellier sem se odpravila 11. julija. Let sem imela iz Benetk do Marseilla 

in nato z vlakom do Montpellier-ja. Pričakala me je francoska študentka na 

tramvaj postaji in popeljala do svojega stanovanja. Živela sem pri študentu 

medicine, ki je v tem času bil na enomesečni izmenjavi v Paragvaju, tako da 

sem pravzaprav živela z njegovo punco. Takoj naslednji dan so nas francoski 

študenti peljali na izlet (vsi izleti so bili plačani z njihove strani), kjer so mi tudi dali denar za hrano 

(120€) in mi predstavili mesto. Pogoji bivanja so bili odlični, živela sem v lepem stanovanju, ki je bilo 

oddaljeno samo 7min peš do moje bolnice (Hopital Lapeyronie). Hrano sem si sama pripravljala, 

velikokrat pa so me zdravniki v bolnici peljali z njimi na kosilo. Hrana v Franciji je približno dvakrat 

dražja kot pri nas, ampak mi je zelo pomagal denar, ki sem ga dobila od francoskih študentov.  

Dodeljena sem bila na oddelek urologije, pod vodstvom 

dr. Rodolpha Thureta. Čeprav je urologija bila moja četrta 

želja, sem zelo vesela da sem bila dodeljena prav na ta 

oddelek. Delovni dan se je začel ob osmi uri, končal pa 

odvisno od samih operacij. Večino časa sem bila v 

operacijskem bloku, kjer se spremljala celotno pripravo 

bolnika na operacijo, od uvoda v anestezijo pa vse do 

konca posega. Tako sem pomagala medicinskim sestram 

pred samo operacijo pri pripravi bolnika in pozneje 

kirurgom pri samem posegu. Sama priprava je zajemala 

namestitev bolnika v ustrezen položaj za operacijo, 

čiščenje operativnega polja, priprava instrumentov in zagotavljanje sterilnosti. Najpogostejši posegi, 

ki smo jih opravljali so bili transuretralna resekcija prostate, vstavljanje JJ stenta, odstranjevanje 

ledvic (delno ali popolno) zaradi različnih vzrokov in transuretralna resekcija rakastih tvorb mehurja.  

Asistirala sem pri posegih kot so transplantacija ledvice, vbrizgavanje botulinum toksina pri bolnikih z 

nevrogenim mehurjem, vstavljanje JJ stenta in pri operacijah bolnikov s fimozo. Kadar nisem bila v 

priložnosti, da bi asistirala, sem pa opazovala in se učila od odličnih kirurgov, ki so mi prijazno v 

angleščini pojasnjevali svoje delo. Spoznala sem uporabo robotske kirurgije na področju urologije in 

sicer uporabo robota pri odstranitvi prostate, odstranitvi ledvične ciste in ledvičnega kamna pri 

bolnici s podkvasto ledvico.  Videla sem ogromno laparoskopskih nefrektomij (odstranjevanje 
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ledvice), transuretralnih resekcij prostate, vstavljanja stenta v ureter (JJ stent), odstranjevanje raka 

prostate s posebnimi tehnikami kot je tehnika po Denisu, odstranjevanje transplantirane ledvice 

zaradi zavrnitve, posttransplantacijskih postopkov…  

Naučila sem se pravilnega kirurškega umivanja rok in higienski protokolov v operacijskem bloku, ki se 

razlikujejo od naših. Velik poudarek je na sterilnosti.  Prav tako sem vstavljala urinske katetre in se 

naučila kirurškega šivanja zahvaljujoč prijaznim kirurgom.  Naučila sem se kirurške anatomije trebuha 

in urinarnih poti, prav tako branja slik računalniške tomografije in magnetne resonance. Z zdravniki 

smo pred vsako operacijo razpravljali o trenutnem stanju bolnika, o njegovi operaciji, postoperativnih 

postopkih ter možnostih ozdravitve. Prijazni zdravniki so zaradi mene pripravljali robotske simulacije 

in mi tako omogočali vaje na izjemno dragih napravah. Ves čas so mi potrpežljivo pomagali in mi 

dajali napotke. 

Socialni program je bil odličen, vsak konec tedna so francoski študenti organizirali kakšen izlet 

oziroma druženje. Tako so nas peljali v mesta Narbonne in Carcassonne, kjer smo si ogledali 

srednjeveško utrdbo. Nato so nas peljali na jezero Salagou, ki je znamenito po rdeči prsti oziroma 

jerovici. Prav tako so nas peljali do rimskega akvedukta Pont du Gard, kjer smo se tudi vozili 8km s 

kanuji kar je bila neverjetna izkušnja. Večina tujih študentov je prišla v prvem tednu julija, tako da so 

oni še obiskali bližnje gore in se tudi odpravili na NSP (National Social Program), kjer so bili 2 dni. Med 

tednom smo se s drugimi študenti vsak dan dobivali in obiskovali plažo, imeli piknike, obiskovali 

bližnja mesta (Nimes, Sete, Avignon, Arles,…) ter se veliko družili (jazz festival, skupne večerje itd). 

Tujih študentov je bilo okrog 20. Ker je v Montpellierju veliko bolnic, smo bili razporejeni na različnih 

oddelkih tako da smo se vsako popoldne sestali, ko smo končali z delom v bolnici. 

                  

 

Slika 3: Piknik na prostem 

                                       

Kot zanimivost bi povedala  da so francoski študenti  v primerjavi z nami veliko časa v bolnici, veliko 

asistirajo pri operacijah in se učijo od zdravnikov. Vsako jutro so v bolnici na tistem oddelku, katerega 

v popoldanskem času poslušajo predavanja, tako imajo ves čas stik s pacienti in po mojem mnenju 

ogromno znajo. Želela bi da je tako tudi pri nas. Izmenjava bi je bila neverjetna izkušnja, ogromno 

sem se naučila, spoznala veliko čudovitih ljudi in resnično uživala. Francija je čudovita, ljudje izjemno 

prijazni in priporočam vsem študentom, da se odločijo za takšno izmenjavo. 
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