Sammendrag Rizzoli Institute, Bologna!

Første dagen ble vi godt tatt imot av Christiana Forni, som også viste oss rundt på de forskjellige avdelingene og på sykehuset generelt. Vi fikk da hilst på noen avdelingssykepleierne og ble forklart litt hvor mange sengeplasser de hadde og hvor mange sykepleiere som var på jobb på de ulike vaktene. Dette var svært lærerikt siden Christiana snakker godt engelsk og kunne svare på eventuelle spørsmål vi hadde. Etterpå bli vi igjen på kjemoterapiavdelingen. Sykepleieren vi skulle være med der kunne ikke snakke engelsk og hun introduserte oss for en pasient som kunne godt engelsk og som kunne oversette litt for oss. Jeg hadde mange spørsmål rundt rutiner osv. men mye av det jeg lurte på kunne jeg ikke få en pasient til å oversette for meg. Det ble dermed vanskelig å lære noe siden man ikke kunne kommunisere med sykepleierne der.
På tirsdagen var var det lagt opp til at vi skulle være på den kirurgiske sengeposten. Vi trodde vi skulle følge med sykepleierne rundt på avdelingen for å bli vist ulike rutiner de hadde og hvordan dagen deres var bygget opp, men sykepleierne på avdelingen kunne ikke snakke engelsk i det hele tatt. Vi ble derfor vist inn på previsitten legene hadde. De gikk igjennom alle innlagte pasienter og så på røntgenbilder o.l. Dette kunne vært interessant å høre på, men alt foregikk på italiensk og det virket nesten som om legene ikke hadde fått beskjed om at vi skulle være der å høre på, fordi ingen oversatte noe til oss. Etterpå var vi med på runden rundt til alle pasientene, men her var det også det samme med at ingen oversatte noe til oss, så vi fikk ikke med oss noe av det som ble sagt. Vi skulle senere på dagen være med på et til møte med blant annet legene på kjemoterapi, kirurgisk avdeling og radiologer. På møtet skulle de ta opp vanskelige Caser og vurdere videre behandling. Heldigvis fikk vi hilse på studiekoordinatoren, som vi skulle være med neste dag, og hun skulle også på møtet. Hun ble sittende bak oss og oversatte alt som ble sagt.
De to første dagene vi hadde på sykehuset ble mindre lærerike pga vanskeligheter rundt språket. Vi fortalte dette til Christiana, mulig hun har snakket med avdelingene for de tre neste dagene ble veldig bra. Vi var med studiekoordinator, fikk vært med på runden på kirurgisk avdeling en gang til der de fikk oversatt til oss, var med sykepleierne på kjemoterapi, fikk sett rutiner rundt blodprøvertaking fra sentralt kateter, isolatrutiner osv. Følte derfor at det var svært lærerikt å dra på hospiteringen. Kunne gjerne gjort det igjen. Føler jeg sitter igjen med en ny gnist, både for å jobbe videre som sykepleier og for å bli kreftsykepleier!
Veldig fornøyd!
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