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Szerencsém volt az Erasmus+ program keretein belül diploma utáni szakmai 

gyakorlatot teljesíteni Oberwartban, Ausztriában. Oberwart (Felsőőr) Burgenland takaros 
falvakkal tarkított dimbes-dombos vidékének második legnagyobb települése, amely otthont 
ad a kis tartomány legnagyobb állami fenntartású kórházának. A gyakorlat helyszínét térkép 
alapján választottam, szerettem volna betekinteni a közvetlen szomszédos ország 
egészségügyi rendszerébe. A szervezést májusban kezdtem, a kórház kért tőlem oltási 
kiskönyvet, de fordíttatnom szerencsére nem kellett. Az utazást saját gépjárművel oldottam 
meg. A kórház sajnos szállást a nővérszállón nem tudott biztosítani, így albérletet kellett 
kivennem. 

A diploma utáni szakmai gyakorlat számomra, mivel egy teljesen új lehetőség, sok 
magyarázkodással járt. Sokan kérdezték, ha végeztem az egyetemmel, akkor miért nem 
orvosként dolgozok. Gondolom, ezekkel a kérdésekkel minden diploma utáni szakmai 
gyakorlat esetén számolni kell. 

A kórház teljes spektrummal rendelkezik, minden fontosabb osztály megtalálható. A 
kilenc hét alatt 3-3 hetet töltöttem el sebészeten, urológián és neurológián. Korábban már 
voltam szakmai gyakorlaton Észak-Németországban és Erasmus + szakmai gyakorlaton Dél-
Németországban, így volt összehasonlítási alapom. A kórház, bár oktatókórháza a grazi és a 
bécsi egyetemnek is, aránylag ritkán fogad szakmai gyakorlatra orvostanhallgatókat. E 
tekintetben egyébként nagy különbség van az osztályok között. Néhány osztályon nem volt 
rutinszerű, hogy hallgató is dolgozik, így tisztázni kellett a feladatkörömet, ebben az esetben 
hasznosnak bizonyultak németországi tapasztalataim, ahol pontos, meghatározott 
feladatköröm volt. Az ott tapasztaltakat alkalmazva tudtam hasznos segítséggé válni az 
osztályos, műtői munkában és kamatoztatni eddig tudásomat, tapasztalatomat. Így én azt 
javaslom, ha valaki a mindkét országot szeretné szakmai gyakorlat során megismerni, először 
kezdjen Németországban vagy egy még nagyobb osztrák kórházban, és csak azután érdemes 
gyakorlatot teljesíteni Ausztria közepes méretű kórházaiban. 

A kórház munkaruházatot, parkolóhelyet és ízletes ebédet biztosított. A személyzet 
rendkívül segítőkész és kedves volt. Ajánlott minimum az erős középfokú nyelvtudás. A helyi 
dialektus jelentősen hasonlít a Dél-Németországban beszélt nyelvhez, de a bajor-német 
online szótárak időnkénti használatával, vagy mások szerint megfelelő zenei érzékkel 
leküzdhető. Utazási lehetőségként Graz és Bécs is 2-2 óra távolságra van, ha az ember egy kis 
nagyvárosi pezsgésre vágyik, a nyugodtabb mederben folyó burgenlandi hétköznapok 
mellett.  

Én jól éreztem magam ebben a két hónapban, betekintést nyerhettem az osztrák 
egészségügyi rendszerbe, rengeteget tanultam, sok gyakorlati jártasságom fejlődött, ha 
tehetném én újra elmennék gyakorlatra Oberwartba! Köszönöm az Erasmus Irodának a 
lehetőséget és a segítséget! 

 
 


