
Sladka in prekratka nizozemska pravljica v Nijmegenu 

 

Nijmegen je bil moja prva in tudi uresničena izbira za poletno klinično IFMSA izmenjavo v minulem 

avgustu. Za cele štiri tedne sem bila prebivalka tega pravljičnega mesteca, ki me je očaralo s svojo 

simpatično, ne preveč moderno podobo in lego ob reki Waal. Nijmegen je najstarejše in prav gotovo 

najbolj prikupno nizozemsko mesto, kjer se prišlek zaradi majhnosti in prijaznosti lokalnih 

prebivalcev hitro počuti kot doma. Leži na vzhodu države blizu nemške meje, zato prijetno preseneti z 

razgibanim terenom namesto pričakovane nizozemske ravnine . Mestece s 160 000 prebivalci se 

razlikuje od ostalih neosebnih in modernih evropskih mest – prav pristno nizozemsko so široke ulice 

obrobljene s prikupnimi ozkimi in visokimi hišami, prekritimi z rdečerjavo opeko, pred vsako hišo pa 

se ponuja majhen košček vrta, natrpan z vsemi mogočimi grmovnicami in ostalim okrasjem, kar daje 

celostnemu usklajenemu arhitekturnemu videzu oseben pečat in razkazuje domišljijo ter košček 

zgodbe stanovalcev.  

Nizozemska družba 

Na poletni izmenjavi v Nijmegenu nas je bilo le šest študentov. Z majhno družbo smo se takoj ujeli in 

vse popoldneve preživeli skupaj. Za popestritev popoldnevov in lajšanje uradnih zadev smo se lahko 

zanesli na naše kontaktne osebe oz. študente, ki študirajo v Nijmegenu in sodelujejo v projektu 

IFMSA: na Aarona, Danique, Caroline in Jeremyja. Na prvi delovni dan so nas zjutraj »pobrali«. Ne z 

avti, kot smo najprej predvidevali, ampak je po vsakega izmed nas prišel eden izmed kontaktnih oseb 

na kolesu ter nam pokazal najbližjo oz. najlažjo pot do službe. Razkazali so nam bolnišnico in mesto 

ter nas predstavili mentorjem. Na splošno smo nizozemske prijatelje videvali bolj poredko, ker so baje 

bolj individualistično usmerjeni le v kariero, tako da smo si popoldneve in vikende večinoma 

organizirali sami. Lokalni koordinatorji so v avgustu organizirali socialni program za dva vikenda in 

sicer v Amsterdamu in Groningenu. Kljub ohlapni organizaciji spremljevalnega socialnega programa s 

strani nizozemskih koordinatorjev nam je to ustrezalo, saj je bilo ob tako ali tako natrpanem delovniku 

in kratkim popoldnevom veliko manevrskega prostora za uresničevanje svojih želja in druženje po 

naši meri. 

Nastanitev 

In še nekaj besed o namestitvi. Živela sem v udobnem majhnem študentskem domu slabe štiri 

kilometre stran od bolnišnice. Stanovanje je bilo opremljeno v celoti – pravzaprav sem se za en mesec 

vselila v sobo neke študentke, ki je imela počitnice, vendar so vse njene stvari ostale tam, tako da je 

bilo občutiti domačnost. Imela sem veliko sobo, v kateri je bilo kuhinjsko korito in štedilnik z dvema 

električnima ploščama, takoj zraven kopalniški umivalnik, nasproti jedilna miza, nizka omara, 

založena z medicinskimi knjigami, na omari televizija, v enem kotu pa še postelja in omara. Celotno 

podobo so v občutek domačnosti zaokrožili tepih, krožniki in okrasne skodelice, svečke, luči, rože, 

manjša mizica, naslanjač… Tuš in stranišče smo si delili z ostalimi stanovalci, prav tako pa smo imeli 

na voljo pralnico (le ta ni bila na voljo v vseh študentskih domovih).  



 

Razdalje v Nijmegenu niso bile nikakršen problem. Zraven kartice za cenejši javni prevoz smo za en 

mesec »posvojili« tudi kolesa. S svojim sem imela res srečo – (skoraj) ravno prav veliko, skoraj novo, 

z dobrimi zavorami in zvoncem ter praktično košaro na sprednjem delu kolesa. Pot do bolnice je tako 

trajala prijetne četrt ure po mirnih uličicah pod drevoredi. Sploh je vožnja kolesa na Nizozemskem 

pravi užitek – kolesarske steze so široke, urejene in fizično ločene od preostalega cestišča s pasom 

trave, semaforji so ločeni in so posebej za pešce in posebej za kolesa. Če že govorim o tem, kaj vse 

smo dobili – dobili smo tudi posebne kartice za identifikacijo v bolnišnici (sicer je na kartici pisalo 

samo »guest«, čeprav smo morali mesec pred imenjavo poslati svoje točne podatke in fotografijo), s 

katero je obrok (glavna jed) v bolnišnični restavraciji stal slabe štiri evre, kar je polovična cena. 

Večinoma smo si študentje na izmenjavi za kosilo prinesli s seboj doma narejene sendviče, zvečer pa 

smo se zbrali in večerjo skuhali skupaj. Za prehrano smo dobili tudi žepnino 120 evrov, da je bilo 

kuhanje še v večje veselje. 

UMC St. Radboud 

Dvema turistično obarvanima dnevoma je sledil ponedeljek, prvi delovni dan v njihovem UKC, 

University Medical Centre (UMC) St. Radboud. Za predjed naj postrežem z nekaj okusnimi 

številkami. Mariborski UKC ima (glede na podatke iz leta 2011) 1269 postelj, UMC St. Radboud pa 

»le« 953. V UKC Maribor je zaposlenih 2809 ljudi, od tega 418 zdravnikov, 1395 zaposlenih v 

zdravstveni negi, 333 zdravstvenih in 663 nezdravstvenih sodelavcev. UMC St. Radboud nudi 

zaposlitev 8840 ljudem, imajo 1925 študentov medicine, 505 študentov biokemije in 447 bodočih 

dentalnih delavcev. Imajo za četrtino manj postelj, ampak skoraj 4 krat več osebja. Prakso sem 

opravljala na oddelku za intenzivno medicino. Oddelek se deli na pet pododdelkov, ki med drugim 

zaobjemajo splošno intenzivo, nevrološko intenzivo in kardiokirurško intenzivo. Ker me je zanimalo 

vse, sem se selila med pododdelki in tako spoznala ter videla vse. V vsakem pododdelku je osrednji 

prostor, od koder tehniki in medicinske sestre nadzorujejo dogajanje v vsaki sobi posebej. Na sredi je 



velik delovni pult, omare z zdravili in raznim medicinskim materialom ter pisalne mize z računalniki. 

Okrog osrednjega prostora je razporejenih osem bolniških sob, kar pomeni maksimalno kapaciteto 

osmih pacientov na en pododdelek. Sobe so ločene z zidovi, zapirajo pa jih avtomatska vrata, tako da 

sta zasebnost in mir zagotovljena. Slab meter za vrati so še zavese, ki jih zagrnejo vsakič, ko 

pregledujejo pacienta ali opravljajo kakšen poseg. S tem se zakrije tudi kamera in nihče, ki bi slučajno 

stal v osrednjem prostoru v videonadzorom, ne bi mogel tešiti svoje radovednosti niti naključno. Nad 

vsako posteljo je pritrjen ekran, ki ga bolniki uporabljajo kot televizijo ali radio. Vsi oddelki in sobe so 

tudi klimatizirani, kar omogoča prijetno konstantno delovno ozračje ter razbremeni bolnike. Za razliko 

od naših slečenih bolnikov na vroči intenzivi je v Nijmegenu vsak oblečen v spalno srajco in pokrit z 

rjuho ter prevleko, saj tako ohranijo primerno mero dostojanstva, zraven tega pa to ne predstavlja ovire 

pri pregledovanju, saj odkrivanje vzame komaj sekundo. Novost in nadvse prijetno presenečenje so 

bili tudi kavni avtomati – kave in čaji so zastonj v neomejenih količinah. Zdravnikom ni jasno, kako 

da zdravniki v Sloveniji preživijo brez tega ugodja.  

Že prvi dan so me zdravniki sprejeli medse kot sebi enako. Sploh me je šokiralo, ko mi je eden izmed 

zdravnikov zabičal, da se moram počutiti enakovredno, in to jaz, študentka iz neke male državice na 

kratki enomesečni izmenjavi. Bolnik, sestre, zdravniki, študentje – vsi so si enaki in z enakimi 

pravicami, brez hierarhije in strahospoštovanja, ki sta na žalost še kako prisotna pri nas. Med vsemi 

zaposlenimi vladata presenetljiva sloga in spoštovanje, zdravniki celo prilagajajo čas vizite sestrskim 

sestankom in manjšim pavzam… Profesor, glava oddelka, ima poseben odnos do svojih podrejenih kot 

tudi oni do njega. Komunikacija med njimi teče ves čas in pravijo, da če kdo kaže najmanjše znake 

utrujenosti ali izgorelosti, ga profesor pošlje na štirinajstdnevni dopust, saj se zaveda, da lahko 

normalno in uspešno funkcionira le človek, ki je spočit in zadovoljen.  

Izjemno pozitivno me je presenetil tako odnos med sodelavci kot odnos zdravnikov do bolnikov in 

svojcev. Svojci so lahko ostali ob bolniku ves čas, ponoči so jim v isto sobo namestili celo dodatno 

ležišče. Na splošno so zdravniki komunikaciji s svojci pacientov namenili veliko časa, in če se jim je 

zdelo, da vsega niso razumeli, so jih poklicali nazaj na razjasnitev. Kot so mi povedali, Nijmegen še 

posebej izstopa glede komunikacije. Študenti medicine imajo od prvega letnika naprej redna 

usposabjanja na temo sporočanja slabih novic in pogovarjanja s svojci pacientov, kot bolnike pa 

najamejo kar poklicne igralce. 

 



Bolnišnični vsakdan 

Dolžina delovnega dne je presenetila prav vse, ki smo prišli na izmenjavo. Že prvi dan pred pričetkom 

so nas kontaktne osebe šokirale z izjavo, da je devet ali deset ur v bolnici na dan povsem normalna 

stvar. In res, vsak dan posebej je čas minil zelo hitro! Delovni dan se je pričel ob osmih s sestankom in 

predajo službe. Potem sem se priključila enemu izmed zdravnikov in z njim pregledala njegove 

paciente – klinični pregled, pregled dosedanje dokumentacije, zdravila, administracija itd. Sledila je 

vizita. Po sobah smo vsi skupaj obiskali vsakega pacienta posebej, odgovorni zdravnik je poročal o 

njegovem zdravstvenem stanju, nadzorni ga je pregledal, sledil pa je razgovor o prihodnjih ukrepih. 

Ob dvanajstih je sledil poldrugo uro dolg multidisciplinarni sestanek intenzivistov, internistov, 

anesteziologov ter po potrebi drugih specialistov, da so predebatirali probleme iz vseh vidikov. Ker je 

bil sestanek v nizozemščini, sem imela odmor za kosilo. Popoldne je minilo ob preiskavah, posegih ali 

preprosto ob detajlnih medicinskih debatah o patofiziologiji ali podobnem. Moje delo je torej 

večinoma obsegalo pregledovanje pacientov in opazovanje diagnostičnih ter terapevtskih postopkov, 

dovolili pa so mi tudi nekaj akcije – nastavljanje arterijskih katetrov! To je bil tudi višek mojega 

kliničnega dela v bolnišnici in zame pomemben dogodek, vendar so moj uspeh praznovali prav vsi. 

Namreč ko sem poskusila prvič in mi je tudi uspelo, so me prišli opazovat vsi zdravniki na oddelku in 

nekaj tehnikov, nadzorna zdravnica me je fotografirala ter naredila »zgodovinsko fotografijo« mojih 

prvih kliničnih uspehov, prijazen tehnik pa je zaradi tega kupil sladkarije za vse! 

Omeniti velja tudi njihovo tehnološko čudo – to ni navadno reševalno vozilo, to je reševalni tovornjak! 

In imela sem to srečo, da sem v njem preživela cel dan! No, ta tovornjak je transportna intenzivna 

enota, ki je izključno namenjena za prevoze hudo bolnih pacientov med bolnišnicami. To je velika 

mašina, po dva sedeža na vsaki strani bolniške postelje, en sedež spredaj in še veliko prostora spredaj 

do omaric, pod posteljo je vsa oprema intenzive, črpalke, set za oživljanje, ventilator in še kup nekega 

materiala, ob straneh pa so 4 ogromne jeklenke kisika in zraka ki jih imajo zraven kot rezervo, tako da 

lahko s tako zalogo pokrivajo del Nizozemske in celo južno nemčijo. 

Tako kot jutranji sestanki je tudi vizita potekala v angleščini zaradi mene. Prav težko je bilo verjeti, da 

je kup meni nadrejenih spontano pripravljeno govoriti angleško. Še več, ob odhodu mi je nadzorna 

zdravnica zaupala, da je najprej dvomila o vsem skupaj zaradi jezikovne bariere, vendar je na koncu 

videla, kako super stvar je to, saj je trening angleščine za vse dobrodošel. Baje so tu in tam govorili 

angleško celo, ko me ni bilo več zraven! 

Namesto zaključka 

Avgust 2012 je minil in prekoračil vse hitrostne omejitve. Po takšnih presežkih je težko zaključiti 

doživetje in se preseliti v slovenski vsakdan. Že samo pisanje zaključka se mi zdi stresno, saj mi daje 

bridko potrditev, da je izmenjave resnično konec, vendar izkušnje, nauki, krasni trenutki in tesna 

prijateljstva ostajajo za vedno. Če ne bi imela na stotine fotografij, ki dokazujejo moj letošnji avgust, 

bi se spraševala, če niso bile vse skupaj le prečudovite sanje…   

Anita Ferjuc 


