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Mi a neurológia és a pszichiátria hatodéves szakmai gyakorlatainkat töltöttük Ausztriában. Azért ezt 

a kettőt választottuk, mivel ezek hossza  4-4 hét, így könnyen teljesíthetők a feltételek a gyakorlat 

hosszát, illetve a kint tartózkodásunk idejét tekintve. 

Miután kitaláltuk, hogy melyik gyakorlatokat fogjuk kint csinálni, a következő lépésünk az ország és 

a klinika kiválasztása volt, ami a következőképpen zajlott: azt tudtuk, hogy német nyelvterületet kell 

választanunk, hiszen ebből a nyelvből is van nyelvvizsgánk, illetve ha esetleg a jövőben külföldön 

szeretnénk a szakmai képzést elkezdeni, nem szeretnénk nagyon messzire menni, így elsősorban 

Ausztriában és Németország dél-keleti részein kezdtünk keresgélni. 

Konkrétabban a Google térképén néztünk szimpatikus városokat ezekben a régiókban, és onnan 

néztük ki a kórházak/klinikák neveit. Ezt követően megkerestük a weblapjaikat, és megnéztük, hogy 

lehet-e náluk teljesíteni szakmai gyakorlatot, amihez a kulcsszó: Klinisch-Praktisches Jahr (KPJ) volt, 

ha találtunk erről infókat, akkor írtunk az email címükre, hogy fogadnának- e minket. Legalább 8 

helyre írtunk emailt, de abból csak 3 helyről jött válasz, így ebből a 3-ból választottuk ki a nekünk 

legszimpatikusabbat, ami a Kepler Universitätsklinikum volt Linzben. Azért ez a klinika tetszett 

nekünk a legjobban, mert az időpont megfelelő volt nekik, másrészt egy szép, új, modern klinikáról 

van szó. 

Innentől kezdve, minden gyakorlattal kapcsolatos teendőt, e-mailek sokaságán keresztül 

egyeztettünk, illetve a klinikai koordinátortól kaptunk szállástippeket is. Mindent sikeresen 

engedélyeztettünk, megszerveztünk és már azt is tudtuk hol és kit kell keresnünk első nap a klinikán. 

Végignéztük a szállásokról kapott listát, és az ár-érték arány szempontjából (elhelyezkedés, szoba 

méret, reggeli) legmegfelelőbbnek tűnő Hotel Kolpingnak  írtunk egy e-mailt. Szerencsére a megadott 

időpontban volt szabad apartmanjuk, így egy 2 ágyas, saját fürdővel rendelkező szobára már küldtük is 

a kauciót. A szállásunk elhelyezkedése nagyon szuper volt (a belvárosban, a fő sétáló utca mellett 

laktunk). Ezáltal tömegközlekedéssel minden nagyon gyorsan elérhető volt. 

Mivel a pszichiátria és a neurológia gyakorlatot töltöttük kint, így a klinika Neuromed Campusára 

kellett járnunk minden nap. Ez körülbelül egy 20 perces utat jelentett villamossal és busszal minden 

reggel. Az egyetlen egy negatívum a bérlet ára volt, ami eleve nem túl olcsó, és diákbérlet csak 

szigorú feltételek mellett igényelhető. 

Szerencsénkre a szállás árában a reggeli is benne volt, így ezzel nem kellett külön foglalkoznunk, a 

klinika dolgozói éttermében pedig 3 fogásos ebédet kaptunk nagyon kedvező áron. 

A klinikai gyakorlatok nem sokban különböztek az itthon megszokottaktól. Részt kellett vennünk a 

reggeli viziteken, segíthettünk a betegvizsgálatokban, betegfelvételekben. Ami különbség volt, az 

talán az, hogy sokszor egyéb érdekes osztályra szerveztek át minket, hogy minél több érdekességet 

lássunk és mindenképpen hasznosan és élvezetesen töltsük az időt. A klinika modernsége teljesen 

megdöbbentett minket, az itthoni állapotokkal össze sem hasonlítható. 

Szabadidőnkben igyekeztünk a környék összes nevezetességét bejárni. Voltunk kiállításokon, az 

állatkertben, botanikus kertben, kirándulni a Pöstlingbergen, átlátogattunk a közeli településre 

Traunba, ahol egy kastélyt néztünk meg. Hatalmas szerencsénk volt az időjárással, tulajdonképpen a 2 

hónap alatt háromszor esett az eső. 

Összességében, nagyon jól éreztük magunkat ebben a kint töltött 2 hónapban. Hasznos volt, hogy 

betekintést nyerhettünk egy külföldi klinika működésébe, és hogy gyakorolhattuk a nyelveket. Bátran 

kijelenthetjük, hogy megérte a sok szervezés, és hogy szívesen kimennénk újra. 


