
Beszámoló Erasmus+ szakmai gyakorlatról Hollandiában 

 

Az általános orvosképzés szigorló, hatodik évében Hollandiában, a német határtól mindössze 
10 km-re fekvő Nijmegen városában tölthettem két hónapot sebészet szakmai gyakorlaton a 
Radboud Egyetem Egészségügyi Központjában.  

Nagyon befogadóan vártak az osztályon. Az első dia a reggeli „referálón” mindig az új 
hallgatók bemutatkozásának volt szentelve, amit előre kértek elkészíteni az érkezőktől. Saját 
beléptető kártyával is elláttak, amivel a személyzeti ruházat (intézeti orvosi köpeny) kiadó és 
tisztító állomás, nyomtató, stb. volt elérhető. Az első napokban körbevezettek az egyes 
tevékenységekbe való bevezetés során és elmagyarázták a rendszer működését, ami sokban 
hasonlít az itthoniakhoz, de kellőképp tanulságos a különbözőségeket tekintve is. 

A vizitek alatt és a 3 emeletes, kb. 22 műtőből álló műtői komplexumban készségesen 
segítettek a csapatot alkotó kollégák és rangidős hallgatók. Itt is bemutatkozó körrel indult a 
munka majd a (részben elektronikus) csekklistán végigmenetel következett nagy műtőbeli 
monitorokon pipálva, rögzítve a haladást. Minden a hatékonyság és szervezettség általános 
benyomását keltette. A rangidős hallgatók megnevezés talán magyarázatra szorul: többen a 
hetedik évben töltik le a képzésükben megszabott idejű (2-3 hónapos) “senior co-schap” nevű 
gyakorlatokat, aminek során egyre jobban beletanulhatnak az orvosi teendőkbe; ők látják el az 
osztályos feladatok nagy részét, a végére szinte teljesen önállóan - csak aláírással véglegesíti a 
heti osztályos orvos az elvégzett munkát. Egyéb gyakorlati készségekre is szert lehet persze 
tenni, bár olyan egy akadémiai centrumban, mint a RUMC, inkább a szakma 
szerteágazóságáról és az egyes területek bonyolult, összetett eseteiből lehet tanulni, mélyebb 
részleteiről képet kapni, főleg külföldiként. Rengeteg az érdekesség, de izgalmas megfigyelni- 
és  tennivaló is akad bőven. A város másik (HAN, alkalmazott tudományok) egyeteme 
számára is adnak órákat, vagy írnak könyveket az itteni orvosok, és a benti számítógépről 
saját fiókból biztosított a hozzáférést az oktatási anyagokhoz többek között. Ezenkívül hetente 
külön oktatás folyt a szakorvosképzésben lévő és osztályos orvosként dolgozó rezidenseknek 
a szakvizsgára való felkészítés részeként, amikre minket, hallgatókat is szeretettel vártak. 
(Szakképzés alatt félévente vizsgáznak a rezidensek országszinten a fejlődést monitorozandó.) 
Folyamatos visszajelzés jár már az egyetemi évek alatt is, az ottani szenior 
orvostanhallgatóknak pl. két hetente szóban, írásban még gyakrabban. Én a két hónap végén 
kaptam igencsak pozitív feedback-et az értékelés keretében. 

Maga a város is kedves és hangulatos, igazi egyetemi központú. A közvetlen szomszédságban 
elhelyezkedő egyetemi sportcentrum hatalmas és hihetetlen fejlett: kedvező áron lehet havi 
diákbérletre feliratkozni, majd applikáción keresztül >80 féle kurzusra, fitnessre, egyéb 
„órákra” vagy szabaidősportként lehet lefoglalni pályákat, termeket. A szintén szomszédos 
„Erasmus étteremben” ugyancsak diákbarát árú meleg vacsora várta a hallgatókat-dolgozókat. 
A Students’ Service for Housing (SSH) adta személyreszabott szálláskeresés adta lehetőség 
útján szerencsés módon a klinikáktól biciklivel 13 percre egy – mint később kiderült, az 
ország „legszebb templomkertje és temetője” melletti - monostor közösségi zarándokházában 
kaptam szobát, ami Hollandián belül is különleges és önmagában fantasztikus lehetőség volt. 

Összességében egy mind szakmailag, mind személyes vonatkozásban különösen értékes, 
látókörszélesítő és felüdítő élményben volt részem. 


