Om å gå på tannlegestudiet i Poznan.
Første og andre året er det meste ganske teoretisk, med mange av de samme basisfagene som på
medisinstudiet; anatomi, histologi, farmakologi, patologi og fysiologi.
Allerede i første klasse får man en liten innføring i de forskjellige tannlegefagene ved å jobbe litt på
fantomhoder. I andre klasse begynte vi med materiallære, hvordan legge enkle fyllinger på fantomhoder
(konserverende), rotfylling (endodonti), og tannkjøttsykdommer (periodonti), litt pediatri hvor vi fikk rense
tennene på små barn, men fortsatt også en del teoretiske fag.
I tredje klasse startet vi med pasienter. Vi har vi hatt mer pediatri med små barn, kirurgi hvor vi trekker
tenner og setter anestesi, konserverende, radiologi, hvordan lage kroner og broer (protetikk). Det er utrolig
spennende og man blir kastet rett ut i det, men jeg har erfaring med at det er sånn man lærer best.
Enkelt og greit har vi mange morsomme fag hvor vi fort får kjenne på at det er tannlege vi studerer. Det kan
være litt vanskelig å huske på når du sitter dypt nede i bøkene.
Ingen tvil om at det er mye lesing som skal til. For oss tannlegestudenter er det første og andre året som er de
tøffeste, og etter det blir det mindre teoretisk lesing og mer og mer praktisk. Alle har forskjellige
studieteknikker og tar ting forskjellig, men det er uansett mange timer lesing som kreves. Likevel er det også
god tid til å finne på hyggelige ting og det er alltid noe som skjer her nede.
Jeg er veldig fornøyd med lærerne, spesielt de på Stoma, som er navnet på bygget hvor vi har alle
tannlegefagene. De er åpne for spørsmål og hjelper oss når vi f.eks. synes det er vanskelig å legge fyllingen
riktig, eller er usikre på om vi har boret dypt nok. Du blir kastet ut i det med pasienter, men de står alltid
klare for å hjelpe deg når du trenger det.
Alt i alt er jeg utrolig fornøyd med å gå her i Poznan; skolen, miljøet og vennene, livsstilen, maten og
klimaet - alt! Angrer ingen verdens ting på at jeg valgte å starte i Poznan, så hvis du har tenkt tanken om å
søke PUMS, GJØR DET!
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