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Felkészülés
Hollandiai programunk már augusztus végén
elkezdıdött a felkészítıkkel, melyek eltartottak
egész az indulásig. Angol nyelvi, kulturális és
pszichológiai felkészítı alkalmakon vettünk
részt. Ezek az ’órák’ jó hangulatban teltek és
nagy segítségünkre voltak, hiszen mindenki
felkészülhetett saját szakjának idegen nyelvi
szókincsével, illetve megismertük egymást és
Hollandia kultúráját, elkezdtük a barátkozást és megpróbáltunk felkészülni különbözı
szituációk megoldására. Ezeknek a felkészítıknek a hatását Hollandiában mindennap éreztük
különbözı helyzetekben, gyakorlati helyünkön, az utcán, amikor útbaigazítást kértünk vagy
otthon kisebb viták alkalmával.
Indulás elıtt egy alkalommal találkozhattunk holland programszervezıinkkel, Rob Schutt-tel
és Meine Schweerrel is, mert októberben ellátogattak Magyarországra, és alkalmunk nyílt
elbeszélgetni velük és válaszoltak a kérdéseinkre is.

Az elsı hét
November 6-án, kora hajnalban találkoztunk a
budapesti repülıtéren. Izgatottan vártuk a biztonsági
ellenırzést, felszállást, méregettük a bıröndöket.
Ekkor még látszott kis csapatunkon, hogy ki kivel
ismerkedett össze legjobban, kik osztálytársak, kik
voltak már eddig is jóban. Szinte még fel sem
eszméltünk, máris felszálltunk és indultunk életünk
egyik legnagyobb kalandja felé. Mire megérkeztünk,
máris túl voltunk az igazi csapatépítı élményen, a repülésen, mely sokunknak elsı repülése
volt.
Amszterdamban már ismerısként üdvözöltük egymást Robbal és Meinevel. Sneekbe érkezve
elıször a vasútállomásnál találkoztunk harmadik kísérınkkel, Hylcoval, aki megmutatta a

város fontosabb helyeit. Vasárnap lévén, minden
zárva volt. Ez volt az elsı, Magyarországtól nagyon
különbözı, és éppen ezért számunkra nagyon
meglepı dolog. Hylco elmondta, hogy Hollandiában a
vasárnap csak a családé, az emberek otthon töltik a
napot az egész heti munka után a családjukkal. Ezután
elfoglaltuk szállásunkat, a Het Toppuntot. Miután
mindenki megtalálta helyét, rövid tájékoztató következett a hollandiai tömegközlekedési
rendszerrıl, a másnapi programról és megkaptuk az egész hónapra szóló programtervet.
Hollandiában a tömegközlekedés nem jeggyel, hanem chipkártyával történik. Így mindenki
csak azért az útszakaszért fizet, amin utazott. A kártyát fel-és leszálláskor is le kell húzni egy
leolvasón, ami levonja a megfelelı összeget. Bár ez a rendszer nem olcsó, a 18 év alatti
diákoknak a tömegközlekedés ingyenes, és egy diákkal két kísérı is ingyen utazhat. Mindezt
természetesen ellenırzik is.
A tájékoztató utánra mindenki elég fáradt volt, ezért egy rövid pakolás, rendezkedés után el is
mentünk aludni.
Elsı hetünk intézménylátogatásokkal
telt. Ellátogattunk a leeuwardeni és
drachteni ROC Friese Poortba, a
leeuwardeni

kórházba,

és

egy

mentális- és mozgásszervi sérülteket
gondozó intézménybe Drachtenben.
Az iskolai napokon megismerkedtünk
az

igencsak

bonyolult

felépítéső

holland oktatási rendszerrel, a TB
rendszerével, az ápolók munkájával
és a terhesgondozási rendszerrel. Ez tér el legjobban az itthon megszokottól. Hollandiában
mindenki otthon szül, hacsak nincs valamilyen komplikáció, ami indokolná a kórházi
elhelyezést. A szülésznınek is sokkal nagyobb szerep jut; ıt kell felkeresni, ha valaki úgy
gondolja, várandós és ı gondozza a kismamát a terhesség ideje alatt. Csak rendellenesség
esetén fordulnak szakorvoshoz. Szülés után a nık csak 16 hetet lehetnek otthon, ezért
kiépítették az otthoni gondozók hálózatát, hogy ezek alatt a hetek alatt legyen valaki, aki

felkészíti az anyukákat az újszülöttel kapcsolatos teendıkre. Ez a szolgáltatás mindenkinek jár
a szülés utáni elsı 10 napra, kórházban szülés esetén a hazamenetelt követı 5 napra. A
kismamának 12 hetes terhesen kell feliratkoznia, hogy igénybe tudja venni a házi gondozói
rendszert.
Ezeken a tájékoztatókon kívül gyakorlati gondozástan órán is részt vettünk, valamint
magukkal az iskolaépületekkel is megismerkedtünk. Hatalmas, jól felszerelt iskolák, ahol
modern berendezések állnak a diákok rendelkezésére, akár szabadidejükben is.
A

leeuwardeni

megismerkedtünk

kórházban
az

intézmény

történetével és feladataival. Három
kórházból

egyesült

regionális

központként nagy a tevékenységi köre.
Ez a méreteibıl is látszik. A hatalmas
épületegyüttesben

fekvıbeteg

és

ambuláns betegellátás is van, illetve
boltok,
gyógyászati

különbözı

szalonok,

segédeszközöket

forgalmazó üzletek, gyógyszertár és csendszoba is helyet kap. Ottlétünk alatt meglátogattuk a
gyerekosztályt, a koraszülött-osztályt és a fogászati szakrendelést. Legmeglepıbb a
gyerekosztály volt, ahol a kórtermek 2-3 ágyasak, elkülönítı
kórtermek vannak és a szülıknek is lehetıségük van
gyermekükkel lenni az egész kórházi tartózkodás ideje alatt.
Gazdagon berendezett játékszoba töri meg a kórházi hangulatot
és mindenhol festett falak fogadják a betegeket.
A mentális sérülteket gondozó drachteni intézményben is egy új
ötlettel találkoztunk. Elszigetelés helyett az intézmény köré
házakat építettek, hogy az intézetben lévı gondozottak és az itt
élık megszokják egymást, ezáltal könnyebb lehessen a
fogyatékkal élık integrálása a társadalomba, ne találkozzanak olyan nagy félelemmel illetve
elutasítással.

Szakmai gyakorlat
A második hétfıtıl megkezdtük szakmai gyakorlatunkat. Három helyre jártam, ahol a
fizioterápia különbözı formáival foglalkozhattam.
A leeuwardeni iskolában elméleti és
gyakorlati shiatsu órákon vettem
részt az iskola wellness szakos
tanulóival.

Az

elméleti

oktatás

angolul zajlott, a gyakorlati órákon
pedig

megtanulhattam

ennek

a

különleges japán technikának a
fogásait.
Másik gyakorlóhelyem a TopFysio
nevő fizioterápiás intézmény volt.
Több telephelyen végzik munkájukat, például Sneekben, Wommelsben, Leeuwardenben és
Heerenvenben. Itt több fajta, itthon nem tanult fizioterápiás eljárást ismertem meg, és a már
tanultakkal

kapcsolatban

is

bıvítettem

anatómiai,

ortopédiai és reumatológiai elméleti tudásomat. Egyik
újdonság egy akupunktúra-szerő kezelési mód, amely
Magyarországon nem annyira ismert. A fizioterapeuták
kedvesen elmagyaráztak mindent, és lehetıség szerint
angolul beszélgettek a betegekkel is. Megtudtam tılük,
hogy Hollandiában ık három éves, ott fıiskolának
megfelelı képzésen vesznek részt, ahol masszázst és egyéb
fizioterápiás eljárásokat tanulnak, majd utána tudnak
elhelyezkedni

különbözı

helyeken,

fıként

magánintézményekben fizioterapeutaként. Elmondták azt
is, hogy hozzájuk legtöbbször orvosi beutaló nélkül jönnek a betegek, és ık csak abban az
esetben küldik szakorvoshoz kivizsgálásra a betegeket, ha még nem töltötték be a 18.
életévüket

illetve

komoly

komplikációktól

kell

tartani.

Tehát

a

fizioterapeuták,

Magyarországtól eltérıen, diagnosztizálhatnak is. Ezek a kezelések egyénre szabottan mennek
végbe, legtöbb esetben heti egy vagy két alkalommal.

A másik ott megismert kezelési eljárás a manuálterápia, továbbképzésen tanulható.
A fizioterápián nagy hangsúlyt fektetnek a mozgásszervi rehabilitációra is, minden
kezelıhelyiséghez tartozik egy tornaeszközökkel
berendezett edzıterem is, ahol a terapeuták
felügyelete mellett végzik a gyakorlatokat a
betegek. Illetve a terapeuták állítják össze az
otthon végzendı gyakorlatokat is.
Foglalkoznak krónikus és akut betegségekkel
egyaránt. Külön részét képezi a kezeléseknek a
sportolókkal való foglalkozás, sérülés utáni rehabilitáció.
Szakmai gyakorlatom harmadik részét a SC Cambuur labdarúgócsapat fiataloknak fenntartott
fociiskolájában töltöttem masszırként. Itt 6-tól 14 éves korig vannak a gyerekek, fiatalok. Az
edzık nyíltan, kedvesen fogadtak. Elsı nap csak
megmutatták a feladatokat, majd fokozatosan egyre
többet dolgozhattam, elıször felügyelettel, késıbb
egyedül is. Részt vettem a sérülések kezelésében,
elsısegélynyújtásban és sérülés utáni rehabilitációban
is. Itt alapvetıen az edzık feladata az edzésen
elıforduló sérülések kezelése, amirıl természetesen
pontos nyilvántartást vezetnek. Ha komoly a sérülés ık
küldik a fizioterápiára a sérülteket. A gyerekek hamar
megszoktak, érdeklıdık voltak, kedvesek. A felmerülı
kommunikációs problémákat is gyorsan megoldottuk.

Azt hiszem, ez a fajta nyitottság és
segítıkészség általában jellemzı az itt élıkre.

Kulturális programok
Elsı

héten

részt

vettünk

városnézésen

egy

Leeuwardenben.

Körbevezettek

minket

a

város

különbözı nevezetes, illetve történelmi
jelentıségő helyszínein.
Ottlétünk

alatt

a

szombatokat

különbözı

kulturális

programokkal

töltöttük.

Elsı

szombatunkon

Leeuwardenben voltunk, ahol holland
koordinátorunknak

köszönhetıen

a

kulisszák mögül nézhettük a Sinterklaas ünnepséget. Hajón vettünk részt az ünnepi
felvonuláson. Itt a Mikulás az egyik legnagyobb
ünnep, a hollandok egy hónapig ünneplik.
Következı héten holland tanáraink kíséretében
Ameland szigetére kirándultunk. Komppal menünk át
a szigetre, majd bicikliket béreltünk és úgy jártuk
körbe a mindössze négy faluból álló kis szigetet.
Megnéztünk több nevezetességet is, például a
szigeten található szélmalmot.
Utolsó szombatunkon tanárainkkal Amszterdamba
kirándultunk. A háromórás vonatút után városnézésre
mentünk, meglátogattunk néhány múzeumot, majd
szabad program következett.

Nagyon örülök, hogy részt vehettem ebben a programban, melyben úgy érzem, szakmailag és
emberileg is nagyon sokat tanultam.

