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2021 őszén két hónapot töltöttem el Angliában, Birminghamben Erasmus Plus Pályázat keretén belül 
különböző Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Intézményekben. A helyszín kiválasztásánal fő szempont 
volt, hogy a nyelvet megbízható szinten beszéljem, és hogy találjak egy olyan intézményt, akik 
szívesen látnak. Ebben egy rokonom sietett segítségemre, aki a helyi Gyermekkórházban dolgozott 
éveken keresztül. A program megálmodása és megvalósítása között összesen két és fél év telt el. Már 
ötödév derekán tervezgettem az utat, a koronavírus járvány miatt pedig az tovább csúszott. A 
Program során egy fő mentorom és egyben szupervízorom és 3 további mentorom volt. Azt 
tapasztaltam, hogy vendégként nagyon megbecsültek az összes intézményben, kiemelt figyelmet 
kaptam, mindenki sokat magyarázott. Ezen kívül a véleményemet is megkérdezték a legtöbb eset 
után, közösen vitattuk meg a látottakat. Nagyon jó tapasztalat volt, hogy minden helyszínen erős 
team munka folyt, a hosszabb ideig bentfekvő betegek követése miatt rendszeres 
esetmegbeszéléseket tartottak. A gyakorlat alatt végig megfigyelő szerepben voltam, ami a 
helyismeret és többéves szakmai gyakorlat hiánya miatt is bölcs döntés volt. Jogilag sem volt más 
választásom. A gyakorlatom legnagyobb részét a Birminghami Gyermekkórházban, a Konzultációs és 
Neuropszichiátriai részlegen töltöttem, ahol a szupervízorom volt a részlegvezető. Itt két féle 
tevékenység volt, amit követni tudtam. Egyrészt a járóbetegek egyszeri interjúját figyeltem meg, ami 
alkalmanként akár 4 órán keresztül is eltartott. Ezek az ülések nagyrészt diagnosztikai vizsgálatok 
voltak, de egyben első intervenciónak is megfeleltek illetve a további kezelési stratégiát is egyeztette 
a mentorom a páciens családjával. A betegek nagy hányada funkcionális neurológiai kórképekkel és 
több (maximum 7) éves sikertelen szomatikus vizsgálatok és kezelések után érkezett. A mentorom 
másik fő tevékenysége az volt, hogy más osztályokon fekvőbetegek kezeléséhez adott pszichiátriai 
konzíliumot. Egyik fő specialitása a szerzett agykárosodások pszichiátriai támogatása volt. Ebben a 
témában egyszer egy konferencián is tartott előadást, ahova engem is meghívott. Mind a járóbetegek 
mind a fekvőbetegek esetében részletesen elmagyarázta számomra és másik mentoráltja számára a 
látottakat miután végeztünk az interjúkkal. Ennek kifejezetten örültem, nagyon sokat segített a 
tapasztaltak feldolgozásában. 
Rendszeresen részt vettem a helyi gyermekpszichiáter rezidenseknek tartott online oktatáson is, ahol 
különböző speciális témákat vitattunk meg. A szupervízorom további látogatásokat szervezett le 
számomra más ellátóintézményekbe. Így minden alkalommal egy egy helyi mentort is felkért, hogy az 
ott töltött idő alatt segítsen eligazodni és megszervezni az adott napok programját. Többek között 
voltam két gyermekpszichiátriai fekvőbeteg osztályon, egy általános és egy evészavar profilún. Itt 
külön érdekességnek számított, hogy egyik nap meglátogattam a 20 férőhelyes kórház számára 
létrehozott iskolát, ahol összesen 12 tanár dolgozott. Általánosságban nagy hangsúlyt fektettek arra 
és törvénybe is volt iktatva, hogy az oktatáshoz való hozzáférésben senkit nem érhet hátrány amiatt 
mert kórházi kezelésre szorul. A másik ékes példája ennek az volt, hogy a mentális zavarokkal élő 
gyermekek jogosultak voltak integrált állami oktatásban részt venni és egyéni elbírálás alapján 
pedagógiai asszisztens, vagy akár fejlesztő pedagógus segítségét is igénybe venni az oktatás ideje 
alatt.  
Továbbá volt lehetőségem eljutni egy járóbeteg intézménybe is, ahol már sokkal jobb állapotú 
betegek követését figyelhettem meg.  
A gyakorlat szervezése során kifejezett nehéséget okozott, hogy a Brexit és Covid helyzetek miatt a 
beutazás konkrét feltételeit kibogarásszam. Ez a gyakorlat a ’work experience’ kategóriába tartozik, 



amihez a legtöbb esetben szükséges vízum igénylése EU állampolgároknak is. Azonban egy 
részletesebb utánanézéssel kiderült, hogy orvosok clinical attachment programja esetén ez alól 
egyszer lehet kivételt tenni. (Tehát ha még egyszer mennék akkor már kellene vízum) Ez egészen az 
utazás előtti utolsó hétig kérdéses volt, így okozott egy kis izgalmat az út megvalósulásával 
kapcsolatban, ugyanis magának a vízumnak az elintézése 3 hónapba telt volna (mivel egy nagyon 
speciális fajta lett volna, amihez először a British Council különleges igazolását kell beszerezni). 
Összesen 6 hónapot javaslok egy ilyen utazás leszervezésére onnantól számítva, hogy a kiválasztott 
mentor rábólint. Ezt az időt vízum mentesség esetén azért lehet csökkenteni  
A lakáskeresés Angliában különösen keserves, erre a legjobb, ha az embernek személyes kontaktja 
van. A lakások állapota sajnos rosszabb az itthoniakhoz képest, cserébe áruk jóval magasabb. Ez 
sajnos ugyanúgy elmondható a hostelekre is. Jó megoldás lehet, helyi magyar facebook csoportokban 
próbálkozni, vagy a spareroom és openrent oldalakon. 
Az út során volt lehetőségem ellátogatni több csodálatos helyre is. Egy hétvégét Walesben töltöttem, 
ami igazán gazdag hely kulturális és természeti szempontból is. Ezen kívül megnéztem az örök 
forrongó Bristol városát és az egyetemvárosok egyik legkülönlegesebb példányát Oxfordot. 
Londonban pedig pár kedves barátomat látogattam meg.  
Összességében nagy hálával tartozom az Erasmus Iroda munkatársainak, hogy sok szempontból 
segítették az utam megvalósulását!  
 


