3 ugers praktik i Antalya i Tyrkiet,
som tandklinik assistent
Mit navn er Maria, jeg er 22år og går på Cph West i Ishøj, som Tandklinik assistent uddannelsen.
Jeg fik muligheden for at tage Praktik i udlandet, i Antalya-Lara.
Det har været et uforglemmeligt 3 ugers ophold i klinikken. Jeg vidste ikke så meget om stedet jeg
skulle være ude i praktik ud over navnet på klinikken, så jeg var ret spændt/nervøs. Jeg kunne det
tyrkiske sprog i forvejen så det ville ikke være noget problem ud over jeg har lidt accent.
Klinikken hedder ANT MODERN, som er et privat klinik hospital. Med en
masse søde kollegaer og personale. Arbejdsrytmen var hyggeligt, vi startede
altid med at bruge ca. 30 min til at spise morgenmad med pigerne, også var
det bare at tage imod patienterne fra stue etagen, og følge dem op på uniten
og tilbage igen ud til døren efter behandlingen.
Vi spiste også vores frokost ude på arbejdspladsen. Det var altid lægerne der
startede med at spise fordi de altid havde travlt med akutte patienter.
Arbejdstiderne var fra kl.9- 17 og den ene weekend var jeg der også om
lørdagen fra kl. 8:30- 19
Der var altid en god stemning på arbejdspladsen, de var alle sammen som en
lille familie.
Virksomheden laver både bøjler, forme til proteser og store operationer.
Jeg skulle assistere tandlægen, være i sterilisationen og pakke instrumenter ind og sætte i
autoklaven, jeg har været inde til et par operationer, og jeg har også har jeg set hvordan man
sætter bøjler på fra start af.
Den første gang jeg skulle assistere tandlægen Fatih var jeg meget nervøs,
men jeg klarede det rigtigt godt. Det var en rodbehandling der skulle laves
og jeg klarede det uden at skulle have meget hjælp fra de andre
assistenter.
Det sproglige var udmærket, jeg har et tyrkisk baggrund så det var ikke
svært. Der var et tidpunkt hvor jeg skulle snakke både tysk & engelsk, men
jeg klarede det fint. Ellers har det altid været på tyrkisk.
Angående de faglige kompetencer er jeg glad for at jeg har prøvet at
assistere, før jeg kom ud i praktik ellers ville det ikke være så let.
I Tyrkiet var det også begrænset for hvad tandklinik assistenten måtte lave,
i forhold til i Danmark men ellers var det meget jeg lærte alligevel :)
Jeg boede i en lejlighed med en sød familie som var meget venlige. Det føltes som om at jeg var på
besøg hos min familie, jeg følte slet ikke at de var fremmede for mig. Selma som jeg boede hos
havde to døtre, de var også ret søde. Vi blev hurtigt veninder og kunne snakke om næsten alt.

Der var security vagt udenfor boligen, som var en lettelse for mig så jeg vidste at det var et sikkert
sted for mig at bo.
Min økonomi var lige tilpas, jeg manglede intet dernede, syntes nogen ting var dyre men det var
okay alligevel i forhold til de danske priser. Levestandarden var også godt i forhold til det man
hører i nyhederne med at nogen mennesker ikke har råd til noget. Syntes at de mennesker i
Antalya lever som rige og ser ikke ud til at have økonomiske problemer.
I fritiden var jeg hjemme og nogle gange ude i
storcenteret. Den ene dag cyklede jeg til Kaleici,
en populært sted med en masse butikker, cafeer
og gadesangere, Vi var også ude og svømme et par
gange hvilket var ret hyggeligt også fordi vandet
var utroligt smukt.

Det var det bedste oplevelse, og jeg tror allerede at jeg har fundet mig et sted at arbejde når jeg er
færdig uddannet. De var meget tilfredse med mig og sagde gang på gang at jeg skulle komme igen
når jeg var i Tyrkiet og komme tilbage og arbejde når min uddannelse sluttede.
Overvejer "du" at tage afsted syntes jeg du skal læse om stedet inden du tager afsted. Lære
sproget eller hvert fald de vigtigste ord som du ville kunne få brug for når du skal finde nogle
steder du ville besøge når du nu er der :)
Jeg anbefaler alle som får muligheden for at komme afsted, til at tage ud og prøve det!
Jeg har fået et flot evaluering fra praktikstedet med hjem, og den er jeg meget tilfreds med.
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