Hollandiában töltött szakmai gyakorlatom,
tapasztalataim és élményeim

2011. November 6 – December 3

Tóth Katalin
fogászati asszisztens tanuló

Abban a percben, mikor megtudtam, hogy részese lehetek a 2011. november 6.- december 3-ig
tartó tanulmányi útnak, amelynek célállomása Hollandia, szinte el se tudtam hinni. Majd
feleszméltem, s hirtelen kitörı boldogságérzet töltött el.
Elérkezett a várva várt nap, az indulás napja. Kora reggel volt a gyülekezı a Liszt Ferenc Reptér
2/B termináljánál. Már mindenki izgatott volt a repülést és az utazást illetıen. Az amszterdami
reptérre érkeztek elénk a holland projektszervezık, akik kis furgonokkal elszállítottak minket a
városba, ahol tartózkodtunk egy hónapig. A szállásunk egy Sneek nevő kisvárosban volt. Még az
érkezésünk napján körbevezettek minket a városban.

Általánosságban:
- Az elsı héten két nagyváros iskoláiba (Drachtenbe és Leeuwardenbe) látogattunk el, ahol
elıadásokkal, különféle programokkal fogadtak bennünket.
- A második héttıl kezdve hétfıtıl csütörtökig mindenki a gyakorlati helyén volt
- A péntekeket a leeuwardeni iskolában töltöttük
- Szombatonként kulturális programokon vettünk részt
- A vasárnapok szabadnapok voltak
Drachten:
A drachteni iskolában média-technika órán vehettünk részt. A holland diákok nagyon kedvesek
voltak hozzánk; segítségükkel készíthettünk dekoratív képeslapokat. Ezután egy kis városnézésre
is volt lehetıségünk.
Drachten másik részén található iskolában a diákok a csecsemı-gyermek ápolói / ápolói szakról
tartottak prezentáció formában elıadást. Ez tanulságos volt azoknak, akik a kis csoportunkból
csecsemı-gyermekápolói szakon tanulnak, így lehetıségük volt értékelni a holland és magyar
módszerek közötti különbségeket. Ezt követıen mentálisan sérült emberek otthonába is
bepillantást nyerhettünk. Nos… nem tagadom, ez kissé nyomasztó hatást keltett bennünk, de
végsı soron ez a látogatás a gyógypedagógiai asszisztenseknek tanulóknak szintén hasznára vált,
hiszen összehasonlítási alapot adott a holland és a magyar rendszer között.
Leeuwarden:
Ez a város sokkal közelebb volt, mint Drachten. A helyi vonatközlekedéssel 20 perc alatt
Leeuwarden városába értünk, ahonnan kb. negyedórányi buszozással elérhetı volt az iskola.
Elsı alkalommal, amikor az iskolában voltunk, körbevezettek minket /Roc Freise Poort/
megmutatták nekünk a demonstrációs termeket, illetve lehetıségünk volt megismerni az iskola
igazgatóját, aki rövid beszédében üdvözölt minket. Prezentációban elıadást hallhattunk (angol
nyelven) az iskolai rendszerekrıl, a szakképzésrıl is.
A továbbiakban lehetıségünk nyílt idegenvezetı által megismerni Leeuwarden városát, történelmi
emlékeit, és a központi kórházegységet.

További
programok
iskolában:

az

Amikor péntekenként az iskolában
töltöttük az idıt, holland diákok
mindig
kitaláltak
nekünk
valamilyen elfoglaltságot, illetve
programokat szerveztek nekünk.
- Részt vettünk kommunikációs,
interakciós, önismereti órán.
- Játékos, interaktív formában
zajlott
egy
óra
a
helyes
táplálkozásról
- Egy ápolónı gyakorlati óra keretében bemutatta az önként jelentkezık közül, hogyan is zajlik
náluk a fekvı betegek ellátása. Gasztronómiai szaktanteremben a holland diáklányok mellett
elkészítettünk egy tipikus holland levest és süteményt. Holland játékokat mutattak be a diákok,
amelyeket aztán teljes beleéléssel játszottunk. Az utolsó péntekre mi készítettünk prezentációt,
amely az egy hónap alatt lezajlott eseményeket, programokat, tapasztalatokat tartalmazta, és ezt
elıadtuk az iskolában mindazon szervezıknek, diákoknak, akik szervesen részt vettek az
események lebonyolításakor, a programok szervezésénél, s továbbá a velünk foglalkozó holland
tanároknak és diákoknak.

Kulturális programok:
A szombatok mindig valamilyen érdekességet, újdonságot tartogattak számunkra.
A holland szervezıink, holland tanárok és kísérıtanáraink társaságában minden szombaton újabb
és újabb helyekre látogattunk el, amelyek által megismerhettük jobban a holland embereket, a
kultúrájukat, a gondolkodásukat, és ez által képet kaptunk magáról az országról is.

Sinterklaas (Szt. Miklós ünnepe):
A hollandok számára kiemelt fontosságú ünnep a Sinterklaas (Szt. Miklós ünnepe).
Itt Hollandiában a hagyomány szerint a Mikulás November közepén hajóval érkezik
Spanyolországból fehér lovon, segítıivel, a feketének festett négert ábrázoló szerecsenekkel, akik
színes bohócos ruhában vannak. Hollandiában szokás a gyerekeket ilyen kis szerecseneknek
beöltöztetni. Úgy vettem észre, hogy ezt a gyermekek is nagyon élvezik.
A szerecsenek pepernotent osztogatnak a gyermekeknek.

A pepernoten egy jellegzetes holland csemege, ami tulajdonképp kis gomb formájú keksz…hmm
talán legjobban a mézeskalács ízére tudnám hasonlítani, és bizony nagyon finom!
Ennek
az
ünnepnek
nemcsak
„szemtanúi”,
hanem
részesei
is
lehettünk.
Holland szervezınk, Rob megosztotta a fontosabb információkat az aznappal kapcsolatban reggel
az iskolában. Az iskolából elvittek minket
Leeuwarden egyik fı kanálisához, ahonnan
indult a hajó, amely végigsiklott a város körüli
kis kanálisokon. Velünk együtt a hajóra szálltak
fel a szerecsenek, akik dobpergés, zene és
hangos énekléssel kezdték az ünneplést.
Ahogy a hajó haladt a kanálisokon, láttuk a
kisgyerekeket és szüleiket felsorakozva a
parton, ahogy integetnek felénk, és mi is
viszonzásképp visszaintegettünk nekik és
énekeltünk is fokozva a jókedvet. Mulatság, zene, táncolás, öröm és szeretet az, amely akkor
áthatotta a hajót, a gyerekeket, a légkört.

Kirándulás az Ameland-szigeten:

Az Ameland-sziget Hollandiához tartozó sziget, az
Északi tengerben, amely egy órás kompúttal elérhetı
távolságban
van.
Kora reggel kisbuszokkal jöttek elénk holland
kísérıtanárok a sneeki szállásunkhoz. Kissé le voltam
hangolva, hogy ködös az idı, és azt hittem, ez az
egész kirándulás nem lesz olyan jó. De tévedtem,
mert életem egyik legcsodálatosabb helyén jártam.
Az egyik legértékesebb nap volt a kint létünk alatt.
Mikor megérkeztünk a szigetre, már sütött a nap, és
bicikliket béreltek nekünk tanáraink. Nos, még jó,
hogy mindenki tudott biciklizni, mert az azért elég
kínos lett volna, ha ott derül ki, hogy valaki nem tud.
Az egész sziget egy üdülıparadicsomnak felel meg.
Inkább weekend házak vannak itt és nyaralók. Igazán
barátságos házak és rendkívül tiszta környezet, ami
elsıre megfogja az embert. Mivel gyönyörően sütött a nap, nem volt az a kimondott hideg. Az
egész napunk egy csodás biciklitúrából állt. Egy bicikli úton haladtunk, érintve kisebb
látnivalókat, amelyeket a holland tanáraink mutattak meg nekünk.
Aranyos kis házikókat, templomot, malmot, szép tavacskákat láttunk, aranyos kis állatokkal
övezve. Számomra a túra legmaradandóbb része az emlékeimben a tenger, pontosabban a
tengerparti séta volt.
Semmihez sem tudom hasonlítani azt az érzést, amikor ott sétáltam… sétáltunk. A Friss tengeri
levegı és a határtalan szabadság érzése… Talán kissé rideg, vad környezet volt maga az egész, de
a napsütés, és a tenger finom hullámzása adta meg az egésznek a mái napig rabul ejtı

varázsát.

Amszterdam:
Alig vártam már ezt a napot, hogy végre eljuthassunk a híres nevezetes Amszterdamba, a
fıvárosba. Mellesleg 4 óra volt csak az
odaút. Megérkezve az állomásra, a tanáraink
tisztázták velünk, hogy mikor és hol lesz a
találkozó este, majd mindenki ezután kis
csapatokba rendezıdve elindult felfedezı
útjára.
Ez a város már más hangulatot árasztott,
mint a többi kisváros, ahol jártunk. Tipikus

nagyváros. A turistáktól se jobbra, se balra nem
lehetett mozdulni, annyian voltak az utcákon, hogy
csak sodródott a tömeg, mi pedig ügyeltünk arra,
hogy ne hagyjuk el egymást. A fıutcán rengeteg
szuvenír boltot, és árust lehetett látni, de volt rengeteg
étterem, pub, kávézó. 6 órát kaptunk városnézésre,
ami sajnos nem volt elég, hogy minden fıbb
látnivalót megtekintsünk, de azért egy jó pár nevezetességet sikerült megnéznünk.
Elsıként a Van-Gogh múzeumot vettük célba. 3 emeleten voltak láthatók a képei, amit azért nem
egy perc alatt jártunk végig.
Nekem, személy szerint nagyon tetszett a kiállítás. Voltunk a Madam Tussaud múzeumba is. Mint
Londonban, itt is szintén viaszbabákat láthattunk, csak kevesebbet. Hírességek alakját és arcát
hően mintázva, láthattuk többek közt Michael Jacksont, Lady Gagát, Julia Roberts-t. Néhányan
közülünk le is fényképezkedtünk a „hírességekkel”. Ezután már csak arra maradt idım, hogy
vásároljak maradandó dolgokat, illetve szuveníreket. Ezt követıen már lassacskán elindultunk a
közös találkozópont fele, hogy hazafele vegyük az irányt.

A gyakorlat:

A gyakorlat a második héttıl kezdıdött el, és hétfıtıl csütörtökig tartott. Reggel 8-kor kezdıdött a
munka és 17:00-kor ért véget.
Én Sneekben voltam gyakorlaton, tehát maradtam abban a városban, ahol a szálláshelyünk is volt,
annyi különbséggel, hogy a gyakorlati helyünk pont a város túlsó felén volt. Az elsı nap, amikor
elindultam egyedül a gyakorlati hely fele, kissé izgultam, de ez normális. Mondjuk azért is
izgultam, hogy idıben odataláljak, mert 8:30-ra kellet mennem, de végül is térkép segítségével
sikerült elég hamar odatalálnom.
Ahogy beléptem az ajtón, rögtön a recepció fogadott. Bemutatkoztam, és a recepciós kedves hölgy
elıször is körbevezetett az egész épületen, majd átöltöztem, s bemutatott a doktornınek és
asszisztensének, akivel együtt töltöttem a 3 gyakorlati hetemet, majd a többi doktornak és
asszisztensnek, valamint a dentálhigénikusoknak. Mindenki rendkívül kedves és segítıkész volt
velem, segítettek bármiben, amit esetleg nem értettem, vagy nem tudtam. Ebben a rendelıben
államilag finanszírozott kezeléseket végeznek, nagyon kevés az extra szolgáltatás, amiért fizetniük
kell a betegeknek. Felszereltségét tekintve egy hazai magánrendelı színvonalának felel meg.
A rendelı több részbıl tevıdött össze: recepció, váróhelység, fertıtlenítı-sterilizáló helység,
konyha, öltözı és mosdó. Hat kezelıszoba volt, de foghúzáson kívül minden más kezelésre
lehetıség volt. Volt egy külön gyermekfogászati kezelı, és külön dentálhigénikusoknak egy
szoba. A többi szobában folyt az általános kezelés. Mindent színnel jelöltek, így pl. minden szoba
és a hozzá tartozó eszközök meg volt jelölve egy bizonyos színnel. Ez azért volt praktikus, mert ha
fertıtlenítésre került a sor, akkor nem keveredtek el az eszközök más szobába. Ugyanígy színnel
voltak jelölve a kezelések a számítógépes adminisztrációs rendszerben a beteg adatai mellet. Pl. ha
egy tömésre jött a beteg, akkor a neve mellett zöld színkeret jelent meg.
Apropó adminisztráció… náluk nincsen fogászati kezelési napló, hanem a számítógépen jelenik
meg a beteg összes adata úgy, hogy az adminisztrációt a recepció végzi, és egy közös programon
keresztül láthatja az orvos a beteg anamnézisét, a beteg rendelıbe érkezésének, és várakozásának
idejét is. Ez egy órarend szerő táblázat, ami szerint az összes kezelıben be van osztva az
asszisztensek és az orvosok ideje, mindenki láthatja a másikét, így alkalomadtán be tud segíteni. A
beteg idıpontot a recepción kérhet, itt a recepciós láthatja a beteg minden adatát, kórlapját is. Az

asszisztensnek ilyen szempontból könnyebbsége van, hogy nem neki kell a beteg adatait
regisztrálni, valamint telefont felvennie és idıpontot egyeztetnie, és azt számítógépbe rögzítenie.
Az asszisztens feladatai itt viszont többek, de ugyanakkor komolyabb feladatok, tehát, amit
Hollandiában megtanul és megtehet egy asszisztens, az felér egy Magyarországon dolgozó
dentálhigénikuséval. Az asszisztens végzi a fogkıeltávolítást, zománcpolírozást, injekció
beadását, fix fogszabályzó készülék beragasztását, barázdazárást, fluorizálást, illetve az ı
feladatuk a gyerekek és felnıtteknél is a prevenció, azaz a megfelelı szájhigiénés tanácsadás, és
motiválás. Hollandiában nem 2 év, hanem 3 év, amíg elvégzi valaki a fogászati asszisztensi
képzést, és 4 év pedig a dentálhigénikusi képzés idıtartama.

A röntgenkép elkészítése is
az asszisztens feladata, de
ugyanakkor ennek nem
tulajdonítanak
akkora
jelentıséget,
amekkorát
kéne, mert egyáltalán nem
használnak a felvételek
készítésénél
semmi
védıruházatot.
Ez
az
egyetlen negatív dolog van,
ami feltőnt a gyakorlati
idım alatt. A röntgenfilmet
egy
külön
speciális
számítógépbe installálják
fel, pillanatok alatt, így az
orvos hamar tud diagnózist
felállítani a beteg jelen

állapotáról. Minden eszköz sokkal újabb és modernebb, mint Magyarországon. Az anyagok
megkeverésére (pl.tömıanyagok, lenyomatanyagok) már nem kézileg történik, hanem gépesített
módon, tehát rengeteg a különbözı anyagok megkeverésére szolgáló gép. Szembetőnı volt az is
az elsı napon, hogy az asszisztens és az orvos nem állva, hanem ülve dolgoznak minden egyes
kezeléskor.
A hollandok egészségkultúrája
sokkal
fejlettebb,
mint
a
magyaroké. Itt családi program a
rendszeres fogászati ellenırzés. 3
havonta, félévenként fogászatra jár
a család összes tagja. Nagyon
fontosnak tartják a prevenciót a
gyerekeknél. Ezért a gyerekek
fogai
jóval
szebbek,
egészségesebbek,
ápoltabbak,
hiszen a megfelelı szájhigéniára
már
kisgyermek
korban
odafigyelnek. A gyerekek 6-16
éves koruk között félévente
fogászatra járnak, hogy fluorizálva
legyenek a fogaik, ami annyit jelent, hogy egy hatékony fluor tartalmú készítménnyel bekeni az
asszisztens a gyerekek fogait, ezáltal védi a fogszuvasodástól.
Az idıs korosztálynál különös figyelmet szentelnek a kivehetıs fogpótlásra is, mert Hollandiában
5-7 évente új protézist kell kapnia a páciensnek a gomba, ill. egyéb betegségek elkerülése
érdekében.
A fertıtlenítésre is odafigyelnek kellıképp, mert minden beteg után szigorúan cserélnek orr-és
szájmaszkot, valamint kesztyőt.
A kezelések beosztásakor odafigyelnek a szünetekre. Déltıl 1 óráig ebédszünetet tartanak, továbbá
még nagyon ügyelnek a kétszer 10 perces tea /
kávészünet betartására is.
Az itt dolgozó asszisztensek és orvosok
kedvesek, közvetlenek, segítıkészek, voltak
hozzám, és sok új dolgot mutattak be és
tapasztaltam sok mindent, rengeteg új dolgot
tanulhattam tılük és rengeteg vidám pillanatot
köszönhettem nekik.

A 3 hét gyakorlati idı alatt:
A legtöbb kezelés, aminél segédkeztem,
asszisztáltam: tömés elkészítésénél,
fix
fogszabályzó
felragasztásánál,
lenyomatanyagok
elıkészítésénél.
Gyökérkezelést sajnos csak kétszer láttam, de
nem asszisztáltam akkor. Az elsı nap még csak
megfigyeltem, de kisebb feladatokat azért

igyekeztem ellátni, hiszen bennem volt a bizonyítási vágy. Aztán pár nappal késıbb már az
asszisztensi széken ülve egyedül asszisztálhattam az orvosnak, természetesen az asszisztens
jelenlétében. Megtanultam a fertıtlenítı gép, illetve egyéb anyagkeverı gép használatát, valamint
egy tömés elkészítésénél egyes egyedül asszisztálhattam tudván az összes munkafolyamatot, és az
azokhoz használt eszközöket. A 3 hét alatt folyamatosan jegyzeteltem a sok- sok újdonságot a
mőszerek, anyagok, technikákat illetıen egy külön kis füzetbe.
Az egy hónap alatt sok új tapasztalatot szereztem a szakmámmal kapcsolatban, amelyeket
remélem, egyszer még hasznosítani tudom, valamint sok kellemes élményben volt részem a sok
érdekes kulturális program által, valamint örülök, hogy megismerhettem egy új kultúrát, kedves
embereket, és más életfelfogást!
Úgy gondolom, sok köszönetet érdemelnek a felkészítı Tanárok is, egyrészt a nyelvi és
pszichológiai felkészítık miatt, másrészt az ı munkájuk és szervezésük által valósulhatott meg ez
a tanulmányi út.

