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Három hónapos szakmai gyakorlatomat Németországban, Fuldában töltöttem. Két hónapot a 

gyermekosztályon, egy hónapot pedig a szülészet-nőgyógyászaton dolgoztam. A kórház a 

marburgi egyetem oktatókórháza, különösen a nekik kötelező osztályokon (belgyógyászat és 

sebészet) kiépített a PJ rendszere, így a kisebb osztályokon nincsenek hallgatók. Ennek 

előnye, hogy jobban beépítenek a rendszerbe, segítenek, oktatnak, fontos részévé válhatsz az 

osztály életének.  

A gyermekosztályon a reggeli vérvételek után következett a vizit, ahol aktívan bevontak a 

kezelési tervekbe és saját betegeket is kaptam, akiket én vizitelhettem. A nap további részében 

betegeket vettünk fel, vizsgálatokat szerveztünk és zárójelentéseket írtunk. Lehetőségem volt 

a gyerekklinikán belül a rotációra, így gyakorlatom egy részét a 0-7 évesek osztályán, míg 

másik részét a 7-16 éveseknél töltöttem. Ezenkívül a klinika rendelkezik perinatalis 

centrummal, ahol szintén segédkeztem néhány napot, és a szülőszobára is elkísértem őket, 

ahol a koraszülöttek ellátását is tanulmányozhattam. Továbbá alkalmam volt délután és 

hétvégén az ambulancián is tevékenykedni. 

A szülészet-nőgyógyászati gyakorlatom alatt két hétig a szülőszobán és gyermekágyon, két 

hétig pedig a nőgyógyászati osztályon dolgoztam. Ezek során lehetőségem volt szüléseken 

részt venni, osztályos munkákat végezni és a műtőben is asszisztálni.  

A kórház ügyintézése korrekt és gyors, biztosítanak névkártyát és szekrényt a személyi 

öltözőben. Térítésmentesen lehet igényelni szobát a kórház kollégiumában. A szoba felújított, 

alapberendezéssel, mosdóval és wc-vel rendelkezik. A fürdő és a konyha pedig a folyosón 

található. Az alagsorban pedig a mosószobában ingyenesen lehet mosni, szárítani, vasalni. A 

kórház 20 perces sétával elérhető vagy az épület előtti buszmegállóból félóránként közlekedik 

a busz. A kollégium elhelyezkedése nagyon jó, ugyanis közvetlenül a belváros mellett 

található, s élelmiszert is lehet vásárolni a közelben.  

A kórházban a hallgatók ingyen ebédelhetnek a dolgozói kantinban. Továbbá 400 eurós 

fizetést is utalnak havonta, melyhez azonban be kell jelentkezni a helyi adóhivatalban.  

A kórházban mindig van körülbelül 10-12 utolsó éves hallgató, akiknek heti több alkalommal 

tartanak továbbképzést. Van lehetőség megismerni egymást, s mivel legtöbben a koleszban 

laknak, könnyű programokat szervezni, így mi minden héten elmentünk vacsizni vagy inni 

valamit.  

A város egy kedves, nagyon szép, kis barokk város, lehet kirándulni a városban is, de 

hétvégente akár Frankfurtba és Würzburgba is el lehet látogatni.  

Összességében nagyon jól éreztem magam, nem csak szakmailag nyújtott sokat, de nagyon 

sok új embert is megismertem és sok helyre is ellátogattam. Köszönöm a lehetőséget!  

 


