
Jó napot kívánok! 

 

Borbély Szidónia vagyok, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
Általános Egészségügyi Asszisztens karának első éves hallgatója. Az alábbiakban az első 
félév eseményeiről számolok be.  

 Nagyon hamar eltelt az első félév, szabadidőm nem igazán volt, mert összesen 17 
tantárgyam volt. Az órarendem eléggé megterhelő volt, és a hétvégéimet a kórházban 
töltöttem, ugyanis ügyeletezni kellett mennünk. Az első félévben 14 ügyelet volt, egy ügyelet 
10 órás és ezeket a kórház különböző osztályain kellett elvégezni. Jóformán még tanulni sem 
volt időm. Az elméleti órák magyarul vannak megtartva, a gyakorlatok viszont románul 
folynak, és ez elég nehéz, ugyanis így két nyelven kell tanulni. 

 A preszesszió és a szesszió volt a félév fénypontja, ugyanis öt hét alatt (két hét a 
preszesszió plusz három hét a szesszió) 17 vizsgám volt. A vizsgák nagyon nehezek voltak, 
sok olyan vizsga volt, hogy a 60-ból 12-en vagy 14-en mentünk át. Azt mondhatom, hogy a 
szesszió jól ment, ugyanis minden vizsgám sikerült.  

 Édesanyámhoz is csak egy párszor tudtam hazanézni, mert tanulnom vagy 
ügyeleteznem kellett, és az anyagiak is akadályoztak a hazajárásban. 

 Az ügyelet alatt történt élményekről írok egy pár sort röviden: 

 Szép, de ugyanakkor nagyon nehéz ez a hivatás, amit választottam. Különleges érzés, 
amikor egy új életet látunk elkezdődni a Földön. Ez nagyon szép dolog. Vagy vigasztalni egy 
gyógyíthatatlan beteget, vagy idős embert.  

 Ugyanakkor a háttérben ott van a fájdalom, amikor a beteg emberen nem lehet 
segíteni! Ilyenkor az ember elgondolkodik, és még a gondolattól is elszomorodik, hogy akár a 
saját szeretteink vagy mi magunk is kerülhetünk ilyen helyzetbe… 

 Nagyon szépen köszönöm a támogatást, hálás vagyok, amiért segítenek és megkérem, 
ha módjukban áll, segítsenek (támogassanak) továbbra is, hogy tudjam folytatni a 
tanulmányaimat! Nagyon szépen köszönöm mindent! 

 Megkérem, ha még valami kimaradt, ami az Önök számára fontos, azt írják meg, mert 
bár hétvége van, lehet, hogy a fáradtság miatt valamit kihagytam. 

 

Szeretettel és tisztelettel, 

Borbély Szidónia.  


