
DIPLOMA UTÁNI ERASMUS: SONDERSHAUSEN, Németország, 25.08.2020-26.11.2020, 

Szülészet- Nőgyógyászat szakirány: 

 Diploma után mindenképpen szerettem volna Németországban elkezdeni a rezidens képzést. 

Sajnos a COVID egy kicsit keresztül húzta a terveimet, emiatt nem sok időm maradt munkahelyet 

találni a jól ismert határzárások miatt, így végül egy már korábbi állásbörzéről megismert közvetítő- 

cég segítségével két hét alatt sikerült egy kórházat találni, ahol hospitálhatok addig, amíg meg nem 

csinálom a szalnyelvi nyelvvizsgát, illetve meg nem kapom az Approbatiomat, valamint majd 

dolgozhatok itt a későbbiekben. Augusztusban 3 napot hospitáltam (itt megismertem a helyet és 

döntöttünk a kölcsönös szimpátiáról), majd nagyjából két hét múlva véglegesen költöztem ki, 

másnapi magyar határzárral. Amíg a nyelvvizsgára készültem, addig 450 euró támogatást kaptam 

havonta a kórháztól, illetve egy szobát. 

 A szaknyelvvizsgáig terjedő időben igazából, mint hatodéves voltam itt, de már ebben az 

időszakban is sokat tanultam. Az itt levő munkaerőhiány miatt sok nem kezdőknek való műtéten 

asszisztálhattam első asszisztensként: laparoszkópos műtétek: EUG, Zystenexstirpationen, 

diagnostische Bauchspiegelung, Wandern- Spiral- Entfrenung, usw.. LASH (félig laparoszkópos 

Hysterektomie), különböző süllyedés és inkontinencia műtétek. Emellett elkezdték megtanítani az 

alap dolgokat is: műtéti terület előkészítése (lemosás, katéter, lefedés…). Sok hüvelyi szülést 

láthattam, sokat magyaráztak, hogy majd én is le tudjak vezetni egy szülést. Számos javaslatot 

kaptam, hogy honnan tanuljak, előfizettek az itteni nőorvosok lapjára, lehetőségem volt résztvenni 

egy szülészeti ultrahangkurzuson, majd én is ultrahangozhattam a pácienseket (hüvelyi és hasi). 

 A munkaidő 7-től fél4-ig tart, de sokszor maradtam ott fél5-fél6-ig, ahogyan a többiek is 

végeztek. Ha valamilyen ügyet kellett intéznem, természetesen elengedtek (bankos ügyeket intézni, 

később lakást béreltem és bútorokat rendeltem bele, amit át kellett venni). A lakásbérlés a Chef 

ötlete volt és segítségével valósult meg, így 3 hónap után kiköltöztem a kórházból, bár 

Németorszgáben bútorozatlanok az albérletek, így azért még sok munkám volt/ lesz vele, de jobb, 

mint egy kórházi szobában lakni. 

 Nekem viszonylag szerencsém volt az Approbatiót illetően, mivel a cégnek sikerült egy 

hónapon belül nyelvvizsgaidőpntot egyeztetnie a kamaránál (összesen végül a kintlétem második 

hónapja végén nyelvvizsgáztam, majd rá két héttel meglett az approbációm, de ezután is volt még 

egy kis latencia a szerződés aláírásáig a COVID miatt). A nyelvvizsga az általános orvoslásról szól, 

de tényleg csak a német nyelvtudást, és nem a szakmaiságot mérték. 

 Közlekedés: én vitten magammal biciklit, mivel Sondershausen elég kis város, így a vasútra, 

bevásárolni menni autó híján jól jött. (Buszközlekedés nem kifejezetten létezik :D).


