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Nova Gorica, Slovenia



Nova Gorica
Nova Gorica on Slovenian ja 
Italian rajalla sijaitseva kaupunki, 
jossa on 36 540 asukasta. 
Lähdin työssäoppimiseeni yhden 
toisen lähihoitajaopiskelijan 
kanssa ja kahden sähköalan 
opiskelijan kanssa. 



Dijaški dom
Asuimme koko kuukauden suuressa opiskelija-asuntolassa, se oli vähän niin kuin 
hostelli. Saimme siellä maksua vastaan pestä pyykkiä ja syödä ruokaa. Minä ja 
huonekaverini emme hyödyntäneet ruokailumahdollisuutta, me kun heräsimme 
aina niin myöhään, että oli melkein pakko juosta työpaikalle. Asuntolan johtaja oli 
mukava ja pysähtyi aina juttelemaan, jos siihen oli aikaa.



Dom upokojencev
Työskentelimme suuressa vanhainkodissa sen muutaman viikon. Asuinpaikastamme vanhainkodille 
matka ei ollut pitkä, vain noin 300m. 

Vanhainkodissa oli 4 osastoa jossa kaikissa oli noin 12 asukasta. Asukkaat oli aina puolet hyväkuntoisia 
ja omatoimisia joka osastolla. Joka osastolla oli aamupäivisin noin 4-6 hoitajaa. Englantia muutamat 
hoitajat osasivat muutaman sanan niin, että saimme ymmärretyksi mitä he yrittävät sanoa. 

Hoitajat olivat mukavia, mutta he olivat ymmärtäneet, että olemme aivan aloittelijoita työssämme, ettemme 
osaa olla esimerkiksi aamutoimilla vanhuksen kanssa. 

Työnkuvaamme kuului asukkaiden syöttäminen ja ulkoiluttaminen. Ja saimme mennä vakityöntekijän 
kanssa sitten tekemään aamutoimet yms. Hygieniataso oli odotettua parempi, että kyllä he vaihtoivat 
hanskoja usein ja desittivät käsiään. Se oli positiivinen yllätys.



Dom upokojencev



Traumatologian osasto, Šempeter pri Gorici
Pääsimme perjantaisin läheisen kylän traumatologian osastolle sairaalaan töihin. 
Yhteyshenkilömme Sloveniasta tutustutti meidät heti ensimmäisinä päivinä 
paikallisen lähihoitajakoulun opettajaan, joka oli töissä osastolla. Opettaja järjesti 
osastolla opiskelijoille niin sanottua harjoittelua, että he olivat joka perjantai siellä 
oppimassa käytännössä. Menimme sinne muiden opiskelijoiden kanssa, joista 
suurin osa ottivat meidät hyvin vastaan. 

Traumatologian osastolla saimme pestä potilaan ja vaihdella lakanoita potilaan 
ollessa sängyssä. Haasteen toi potilaan erilaiset vammat. Lisäksi saimme pistää 
verenohennuslääkkeitä potilaisiin opettajan valvomana.



Nähtävyyksiä
Kävimme tietysti katselemassa töiden 
lomassa eri nähtävyyksiä. Kävimme 
Bled-järvellä, joka sijaitsee Itävallan 
rajalla, kävimme Ljubljanassa, 
Slovenian pääkaupungissa 
muutamaan kertaan, Postojnan ja 
Skocjanin tippukiviluolilla, Koperissa 
ja Venetsiassa, ja monissa muissa 
paikoissa.





Eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä
Eroavaisuuksia suomalaisen ja slovenialaiseen hoitotyöhön löytyi muutamia. 
Esimerkiksi slovenialaisten hoitajien palkkataso oli huomattavasti alhaisempi kuin 
suomalaisten. Traumatologian osastolla lakanat vaihdettiin kolme kertaa päivässä. 
Tiedustelimme tätä, että minkä takia, mutta saimme vastaukseksi vain, että se on 
heidän sairaalastandardi. Enimmäkseen silti löytyi paljon yhtäläisyyksiä. 
Asukkaiden päivärytmi oli samanlainen, mitä Suomessakin, mutta esimerkiksi 
aterioilla tarjottiin hyvin paljon nestemäistä ruokaa, lisäksi oli otettu asukkaan 
toiveet huomioon syömisessäkin. Hygieniatasosta jo aiemmin mainitsinkin, että se 
oli yllättävän hyvä, sillä olin varautunut mukaan omalla hanskapaketilla ja 
desinfiointipullolla. Ne ei tullut missään vaiheessa tarpeeseen.


