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Uelzen 

Uelzen egy 33.000 fős kisváros Hamburg és Hannover között Alsó- Szászországban. Mindkét városból 

egy órás vonatúttal könnyen elérhető. Az utazást repülővel oldotta, meg, hiszen van közvetlen járat 

Budapestről Hannoverbe nagyon kedvező áron (6-10.000 Ft retúr) és onnan vonattal mentünk 

tovább. Ha utazgatni szeretne az ember érdemes venni  úgynevezett Niedersachsen ticket-et ami az 

adott napon érvényes az egész tartományban, plusz a tömegközlekedési eszközökre is a nagyobb 

városokban például Hamburgban vagy Hannoverben is. 

Szállás 

A kórház biztosított szállást (különnyíló szoba) egy közvetlenül mellettük lévő épületben. Itt laktak 

azok az orvosok, akik épp ügyeltek, vagy akik messziről jártak dolgozni és csak hétvégenként mentek 

haza.  
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Itt végeztem el a hatodéves neurológia, sebészet és érsebészet gyakorlatomat. A kórház biztosított 

ebédet és ruhát illetve a könnyebb kommunikáció érdekében még csipogót is kaptunk. Mindenki 

nagyon segítőkész volt és ha bármi gond volt azonnal próbáltak rá megoldást találni. Egy átlagos nap 

reggel 7-8 között kezdődött a reggeli megbeszéléssel és vizittel. Neurológián a rezidenseknek 

köszönhetően a vérvétel és branülszúrás mellett (ez itt az orvosok feladata) lumbalpunctio-t is 

csinálhattam, minden nap gyakorolhattam a neurológiai betegvizsgálatot. Ha volt egy érdekes eset 

(pl neurofibromatozis) az osztályvezető mindig felhívott, megvizsgáltuk együtt a beteget és 



elmagyarázta a legfontosabbakat, amit az adott betegségről tudni kell. Majd délután a 

röntgenmegbeszélésen megbeszéltük a további teendőket az adott betegekkel kapcsolatban. Ha volt 

időnk még idegsebészeti műtétekre is bementünk. Sebészeten és érsebészeten kicsit más volt a 

menetrend. A reggeli 7 órás vizit után vagy a műtőbe kellett menni vagy az osztályos munkát kellett 

elvégezni, ami a vérvételből és kötéscseréből állt. A szabadságolások miatt nagy segítség is volt az 

orvosoknak, hogy volt hallgató, akár napi 2-4 műtéten is lehetett asszisztálni. Természetesen semmit 

nem kényszerítettek és bármikor mondhattam, hogy ehhez már fáradt vagyok. A műtőben volt 

lehetőség varrni, kamerázni stb. Behívós ügyeletet is lehetett vállalni. A kórház ezen kívül 

ultrahangkurzust is szervezett, onko team megbeszéléseken vehettem részt illetve az ottani külföldi 

orvosoknak tartott német kurzusra is eljárhattam. Az orvosok mindig segítőkészek voltak, látszott, 

hogy azt szeretnék, hogy minél többet tanuljak. Összességében elmondhatom, hogy egy nagyon 

szuper és hasznos két és fel hónapot töltöttem itt, ajánlom ezt a kórházat mindenkinek! 

 


