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3 hónapot töltöttem Greifswaldban az ikertestvéremmel együtt.
Indulás előtt elég sok papírmunka volt, de a kinti Erasmus-koordinátor nagyon segítőkész volt, időben
kaptunk mindenről e-maileket (a határidőkről, a szállásintézésről…). Nagyon szervezett volt az egész.
Utazás előtt néhány héttel irt a tutorunk, ő volt az a személy, akihez akármivel fordulhattam.
Vonattal utaztunk Berlinig, és onnan még 3 óra vonatút volt Greifswaldig. Az állomáson várt a
tutorunk. Elkísért a koliba (mi az Ernst Thalmann-Ringen laktunk), és megmutatta a várost.
3 gyakorlatot csináltunk kint: Sebészet-traumatológia, szülészet-nőgyógyászat és neurológia.
Sebészet gyakorlattal kezdtem, én a mellkas es érsebészetre voltam beosztva.
A napi program: -Reggel 7re kellett járni, ekkor kezdődött a reggeli vizit
-3/4 8ig vérvételek, branülök
-3/4 8től volt a reggeli röntgen-megbeszélés az általános sebészekkel együtt
-8tól indultak a műtétek.
Ha nem a műtőbe voltam beosztva, akkor az osztályos munkába segítettem be: betegfelvételek,
vérvételek, branülrakás, EKG készítés, ilyesmi. Sok helyi német hatodéves is volt az osztályon, és ha
nem volt mit csinálni, akkor velük jól el lehet lenni. Hivatalosan 4-ig volt a munkaidő, de átlag kicsit
tovább
voltam
bent,
mert
mindig
akadt
még
egy-két
feladat.
Egy hetet töltöttem a traumatológián. Reggel 7től délután 4ig voltunk bent. Ott elég szabad kezet
kaptunk, mi választhattuk, h mit akarunk épp aznap csinálni: osztályos munka, műtő, fogadóóra,
ambulancia…
Szülészet volt a következő gyakorlat. A nőgyógyászat 3 részlegre van osztva: Szülészet, nőgyógyászat
es mellcentrum. Így voltunk szétosztva es forogtunk. Fél 8-tól délután 4-ig tartott a munkaidő. Sok
műtéten voltunk, csinálhattunk ultrahangokat, császárokon asszisztáltunk, betegeket vettünk fel… Ha
már
nem
volt
mit
csináljunk
akkor
előbb
is
hazaengedtek.
Az utolsó gyakorlat a neurólogia volt. Ez is három részre van osztva: Stroke, Parkinson és epileszia, és
post-stroke és gyulladásos betegségek. Itt is forogtunk. Betegfelvételeket csináltunk,
lumbálpunktalhattunk, vérvételek... 8-tól délután 5-ig kellett bent lenni. Délben volt egy órás
ebédszünet.
Az orvosok összességében segítőkészek voltak, sokat magyaráztak.
A kórház mellett van egy menza, ahol kb 3-4 euró egy ebéd, vagy a kórházon belül van egy nagyon jó
caffetaria.
A szállásunk kb 20 percre volt gyalog a kórháztól, a belvárostól 40 percre, a kikötőtől is 40 percre a
másik irányba. Nagyon hangulatos a város, sok jó beülő-hellyel, a kikötő gyönyörű, strand is van. A
közelben sok sziget van, ahova érdemes kirándulni.

Az Erasmusos programok is sokszínűek voltak, sok kirándulás, esti program, grillezés…

Összességében jól éreztük magunkat kint, sok tapasztalatot szereztünk. Csak ajánlani
tudom ;-)

