
Wiener Neustadt, Ausztria 

A hatodéves szakmai gyakorlatom töltöttem Ausztriában, Wiener Neustadtban. Mivel 

a kórház önálló létesítmény, azaz nem egy egyetem része, ezért a kórházzal személyesen 

kellett felvennem a kapcsolatot. A dokumentáció gördülékenyen ment. A belgyógyászat 

osztályon kezdtem a gyakorlatom. Az elején szerencsémre pont egy orvostanhallgató lánnyal 

találkoztam, aki pont arra az osztályra ment, ahova én. Ő csak két hétig maradt én meg rögtön 

3hónapig azon az osztályon. Nem nagyon tudták, hogy hova tegyenek, mert az osztrákoknál 

nincs ilyen összefüggő szakmai hatodév. Náluk az utolsó év is kis csoportokban gyakorlat 

vezetővel zajlik. Ellenben velem egykorú turnusorvosok végezték az osztályos orvosi munkát, 

akik nagyon sokat segítettek. 

Reggel 7órakor kezdődött a munka. Vérvétel, branül behelyezése, infúzió bekötése, 

i.v. gyógyszeradás mind az orvosi munka része, amire engem is megtanítottak. A napi rutin 

munka után 8 órakor kezdődött az orvosi megbeszélés, ahol az előző esti ügyeletes beszámolt 

a betegekről, az érdekesebb esetekről. Majd ezután megreggeliztünk és kezdődött a napi vizit, 

amit az aktuális főorvos végzett egy nővérrel és velem. Itt az elméleti tudásom bővíthettem. 

Mivel egyedül voltam orvostanhallgató, ezért sokat magyaráztak, mutattak és kérdeztek is. 

Nagyon barátságos volt a légkör. A vizit után az ambulanciára mentem segíteni a 

turnusorvosoknak beteget felvenni. Ezután jött a főorvos és prezentáltuk neki a beteget. Ő is 

megvizsgálta majd megbeszéltük, hogy mit gondolunk a diagnózisról illetve a terápiáról. Az 

aktív gondolkodásom nagyban segítette ez a módszer, mert nem csak külső szemlélőként 

néztem az eseményeket, hanem bár felelősség nélkül, de részt vehettem a beteg 

gyógyításában. Az ebédet megrendeltem a közös konyháról, amit az osztályra hoztak ki 

külön. Nagyon finom volt, úgyhogy megérte. Tanulókedvezményt is biztosítottak. Ebéd után 

1-2 óra körül mentem haza. 

A szülészet gyakorlatról szeretnék még írni. Nagyon meglepődtem, hogy bár elérhető 

közelségben voltak a főorvosok, de a szülést a szülésznő és a turnusorvos vezeti le. 

Szerencsére nekem nem volt semmi feladatom benn a szülés alatt, de óriási élmény volt. 

Tetszett, hogy különböző alternatív relaxáló módszereket használnak a szülés alatt 

(akupunktúrát, a vízben szülést, zenét…) 

Nyelvi nehézségeim akadtak a gyakorlat elején, ugyanis az osztrák nyelv nagyban 

eltér a némettől. Felső fokú nyelvvizsgám van, de mikor egymás között beszéltek burgenlandi 

akcentussal, volt hogy nehezemre esett megérteni őket. Viszont mint mindenben, ebbe is bele 

lehet jönni, csak gyakorolni kell és bátran sokat kell beszélni.  

Biciklit érdemes kivinni, mert sok profi bicikliút van kinn. A hegyek egy köpésnyire 

vannak a várostól, vonat is megy oda. Kiránduló helynek tökéletes. Például Unterberg egy 

családias síparadicsom, ahol bár nem túl nagy, de nincsenek sokan és nagyon jó hangulatú. 

Bécs is közel van, ahova fél óránként mennek vonatok és 30perc az út.  

Összességében nagyon jól éreztem magam és köszönöm mégegyszer az Erasmus 

Program lehetőséget, hogy lehetőséget kaptam ilyen szuper útra. 
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