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Erasmus+ szakmai gyakorlat keretében 9 hetet töltöttem el Passauban, Németországban.  

Rengeteg keresgélés és levelezés után találtam rá erre a klinikára, ami a Regensburgi 

Egyetem oktatókórháza ( https://www.klinikum-passau.de/startseite.html ). A 

gyakorlatokért felelős titkárnő nagyon segítőkész volt ( radmila.simon@klinikum-passau.de ). 

Pár hét alatt sikerült minden papírmunkát elintéznem, mind az itthoni, mind a kinti 

klinikával. Én a sebészet gyakorlatból 4 hetet és a nőgyógyászatot végeztem (5 hét) kint, 

mindent probléma nélkül elfogadtak.  

A klinika havi 400 euró zsebpénzt ajánl az Erasmus ösztöndíj mellett, ingyenes szállást 

valamint ebédet 1,5 euróért és munkaruhát. Ezek igazán jó feltételek. A szállás a kórház 

melletti nővériskolának a kollégiuma, ahol egyszemélyes, konyhával és fürdővel ellátott, 

tiszta, komfortos szobát kaptam. A konyhában semmilyen konyhai eszköz nincsen, csak hűtő 

ill. sütőlap, szóval arról magunknak kellett gondoskodni, de erről előre szóltak is. Az internet 

hiánya okozta a legnagyobb gondot, de ha a közelünkben esetleg lakik valaki állandó 

jelleggel, őt meg lehet kérni az wifi-jük megosztására. Én is így tettem. A szállást egy 

földalatti folyósó köti össze a kórházzal, tehát reggel 5 perc alatt átér az ember, ami jól is 

jött, mivel nőgyógyászatra fél 8-ra, sebészetre negyed 8-ra kellett járnunk. Összességében 

nagyon sokat kellett bent lenni, főleg az itthoni viszonyokhoz képest, és azért rengeteget 

nem foglalkoztak velünk. Kint is hasonló a helyzet: ha tanulni akarunk, akkor nekünk kell a 

lehetőségeket keresni. Minden reggel a vérvételekkel és branülbehelyezésekkel kezdődött, 

mivel Németországban ez kizárólag az orvosok, orvostanhallgatók feladata. Na, azt eléggé 

megtanultam… Mindkét gyakorlat során főleg a műtéti asszisztáláson volt a hangsúly, ami 

sebészeten érthető, de nőgyógyászaton szívesen csináltam volna mást is. Emellett 

referálókon, viziteken vettünk részt, sebkötözést, drain kihúzást csináltunk. Minden nap van 

a hatod éves hallgatóknak különböző előadás, EKG-tól, varrástechnikán keresztül, 

radiológiáig. Sajnos, ezeken ritkán tudtam részt venni, mert általában a műtőben voltam. Az 

ebéd volt a nap egyik fénypontja, széles választékkal és finom ételekkel, nagyon jó áron. 

Délután sokszor unatkoztunk az osztályon, ha már nem volt műtéti munka. Nőgyógyászat 

gyakorlatról fél 4-kor, sebészetről háromnegyed 4 körül mehettünk haza. 

Amíg én kint voltam, mindig voltak magyar hallgatók és mindkét osztályon magyar orvosok, 

szóval nem érzi magát az ember elveszettnek. És a bajor dialektustól sem szabad megijedni, 

bele lehet jönni….  

Szabadidőnkben fel lehetett fedezni ezt a gyönyörű bajor várost, sétálni a folyópartokon, 

finom söröket iszogatni. A környéken utazgatni is sokat lehet, a közelben van München, 

Regensburg, Salzburg. A zsebpénzből futja rá. 

Ha bármiben tudok segíteni, írjatok bátran! luca-papp@hotmail.com 

https://www.klinikum-passau.de/startseite.html
mailto:radmila.simon@klinikum-passau.de

