
POROČILO O IZMENJAVI NA NIZOZEMSKEM – Utrecht 

 

V 6. Letniku sem pograbila zadnjo priložnost za pridobitev ene izmed izmenjav, ki nam jih omogoča 

projekt naše fakultete, Mednarodne medicinske izmenjave. In po tej izkušnji lahko rečem le to, da mi 

je žal, da nisem izkoristila tega privilegija že kdaj prej. Sicer sem se prijavila že prejšnje leto, vendar 

želene destinacije nisem dobila, letos pa sem se odločila za Evropo in sicer Nizozemsko, saj sem si 

zaželela malo bolj umirjeno preživet mesec. Ko sem pomislila na Nizozemsko, so se mi po glavi podile 

slike zelene ravnine, okusnega sira, kravic in ovčk, kolesarjenja in kakšne knjige za razvajanje. In vse 

to in še več sem tam tudi dobila. 

Letela sem iz letališča Jožeta Pučnika z letalsko družbo Adria, ki je imela v tem času akcijsko ponudbo 

za lete v Bruselj. Iz Bruslja do Utrechta sem potovala z vlakom, vmes sem morala dvakrat prestopiti. 

Moja izmenjava je potekala od 28. junija do 31. julija 2013. 

Utrecht je četrto največje mesto Nizozemske in se nahaja v srcu te nižinske države. Ima približno 

320,000 prebivalcev. Mesto se lahko pohvali z največjo Univerzo na Nizozemskem, zaradi česar je 

predvsem študentsko mesto. Občutka da si v velikem mestu, pa vendarle nimaš, saj skorajda ni 

prometa in s tem hrupa, občasno so sicer moteči številni kolesarji, ki pa jih je lažje prenašati ko 

postaneš eden izmed njih. To je res 

kraljestvo kolesarjev in kolesarske 

poti vodijo praktično vsepovsod. Ni 

večjega užitka kot se zapeljati na 

obrobje mesta ali pa v njegov center, 

skozi ulice polne rož in starih stavb. 

V vsakem mestu najdeš veliko 

prelepih parkov, kjer si lahko najdeš 

miren kotiček in prebereš kakšno 

knjigo.  

Prakso sem opravljala UMC Utrecht (University Medical Center Utrecht), ki je znan po obsežnem 

programu raziskovanja.  Dodelili so me na oddelek za plastično kirurgijo, kar je bila tudi moja prva 

želja. Na oddelku je prevladovalo zelo pozitivno vzdušje in izredno timsko delo. Vsak je vedel kje mu 

je mesto in kaj je njegovo delo, ki ga je poskušal opraviti karseda dobro. Nobenega občutka 

tekmovalnosti, primere so skupaj predebatirali in si med seboj izmenjali mnenja. Ves čas sledijo 

napredku medicine s prebiranjem različnih člankov, ki si jih nato med seboj tudi pošiljajo. V bolnico 

sem se odpravila nekaj čez sedmo uro zjutraj, saj sem imela s kolesom do tja okoli 20 minut. Z 

izkaznico, ki sem jo dobila prvi dan, sem dostopala do oddelka in v operativni blok, prav tako pa sem 

na avtomatih dobila uniformo ter imela zastonj uporabo kavomatov.  Kava sicer ni bila najboljša, smo 

pa dosti boljšo kavo pili občasno tudi na sestankih. Ob 7.45 smo imeli jutranji sestanek, na katerem 

smo predebatirali kakšno je stanje in napredek bolnikov na oddelku ter kaj se bo dogajalo čez dan. 

Večinoma sem se pridružila enemu izmed operativnih programov tisti dan. Programi so bili različni 

glede na dneve, včasih jih je bilo hkrati več, zadnji teden moje prakse pa se je zgodilo kar nekajkrat,da 

operativnega programa sploh ni bilo. Tako sem lahko opazovala in bila dela tima za operacijo roke, 

rekonstrukcije dojk, male operativne posege, kožne presadke itd. Oddelek za pediatrijo je od 

preostale bolnice ločen, vendar se povezuje s podzemnim hodnikom.  Sicer pa popolnoma 



Jaz in študentki izmenjave iz El Salvadorja 

ter Francije na hodniku operacijskega bloka 

samostojna bolnica za otroke, s svojim 

operativnim blokom, kjer je imela 

operacijsko sobo tudi plastična 

kirurgija. Nekajkrat sem tako lahko 

opazovala rekonstrukcijske operacije 

različnih tip shiz, rekonstrukcijo uhlja 

(pri prirojeni napaki, kjer je popolna 

odsotnost vseh delov ušesa)itd. V 

bolnici za otroke nisem pri operacijah 

nikoli asistirala, saj je delo preveč delikatno in dostopnost zelo slaba. Sem pa zato večkrat asistirala 

pri pri drugih operacijskih programih. Pri tem sem pridobila veliko novih veščin, kot so npr. različni 

šivi. Ves čas pred, med in po operacijah so mi operaterji oz. mentorji razlagali diagnostično 

obravnavo bolnika, operativni in rehabilitacijski načrt. Odgovarjali so na vsa moja vprašanja in me 

veliko novega naučili. Tretji četrtek v mesecu imajo vedno tudi izobraževalni dan (lecture day), ko 

operativnega programa ni, dan pa je v večini namenjen sestanku, kjer diskutirajo o posebej težkih 

primerih, pripravijo pa tudi različna predavanja npr. o različnih tipih in tehnikah za kožne presadke. 

Po koncu teoretičnega dela pa sledi še praktični, odpravijo se v anatomski inštitut kjer na kadavrih 

vadijo nekatere nove tehnike. Tudi jaz sem se lahko udeležila in sodelovala pri izobraževalnem dnevu. 

Delovni dan se je zame navadno končal okoli pol petih ali petih, zadnji teden pa sem zaradi 

odsotnosti operativnega programa odhajali dosti bolj zgodaj.  

 

Po praksi sem ponavadi šla še z dvema drugima študentkama 

izmenjave (Armyda iz El Salvadorja – oddelek za žilno kirurgijo, in 

Sarah iz Francije – oddelek za nevrokirurgijo) v trgovino in nato v 

študentski dom, kjer smo bile vse nastanjene. V bolnici je bila 

hrana dokaj draga, zato smo si navadno s seboj prinesle sendviče 

ali kakšne druge prigrizke, proti večeru pa smo skupaj kuhale in 

si izmenjavale recepte iz svojih držav. Pogosto se nam je 

pridružila še naša kontaktna oseba (in naša mama, saj je za nas 

ves čas zelo lepo skrbela) Roos, ki nam je vsak ponedeljek 

prinesla dobrote iz Japonske restavracije, v kateri je delala kot 

natakarica. Skupaj smo raziskovale mesto, hodile na izlete po 

Nizozemskem, na zabave itd. Med nami so se spletle zelo močne 

prijateljske vezi in prepričana sem, da se bomo še videle. 

 

 

Med vikendi nam je organizacija IFMSA na Nizozemskem organizirala izlete po različnih predelih 

države, tako smo obiskali prečudovito mesto Leiden, Amsterdam in Maastricht. Same pa smo se 

odpravile v idilično malo mestece Delft, kjer smo preživele čudovit dan.   

 

 



V času izmenjave sem se naučila veliko o timskem delu, kjer ni pomembno kdo je boljši, temveč 

kakšni so rezultati ter da je v ospredju bolnik, ne pa tisti, ki ga zdravi. Izboljšala sem predvsem svoje 

znanje anatomije roke, zdravljenja in različne  tipe rekonstrukcije po raku dojke, o značilnosti kožnih 

presadkov. Opazovala sem lahko kako deluje zdravstveni sistem, njegovo organizacijo in videla  kje bi 

se lahko stvari izboljšale pri nas oz. katere stvari so pri nas boljše. Za napredek se mi zdi zelo 

pomembno deliti mnenja ter znanja in menim, da je takšna izmenjava zelo dober primer tega, zato bi 

praktično izmenjavo priporočala vsem študentom medicine.  

Poleg izobraževalnega dela, ki mi ga je omogočila klinična izmenjava v Utrechtu, sem imela priložnost 

spoznati čudovite ljudi in ustvariti kar nekaj prijateljstev. Človek se ne more načuditi kako drugačno je 

prijateljstvo, ki se zgradi v enem mesecu skupnega življenja. Če smem uporabiti kar besede Armyde in 

Sarah: je kot bi prijateljstvo, nastalo v mnogih letih, skoncentriral v en sam mesec. In to je glavni 

razlog, zakaj na Mednarodno medicinsko izmenjavo preprosto morate iti!  
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