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Harmadéves belgyógyászat gyakorlatomat töltöttem Kolozsváron.
A szállás Kolozsvár központjában volt egy egyetemi kollégiumban, a városközponttól
körülbelül 5 perc sétára, a kórházaktól 15 percre. 2 ágyas szobában voltam, szobatárs nélkül,
2 szobánként közös fürdővel, saját hűtőszekrénnyel. Emeletenként kicsi konyha, ahol
mindenki a saját edényeit használta. Sajnos Wifi nem volt elérhető, csak vezetékes net. Az
ügyintéző beszélt magyarul, nagyon kedves volt és segített eligazodni a városban az első
napokon és javasolt programokat is. A romániai Nemzetközi Kapcsolatok Irodájában
tájékoztattak, hogy a napi étkeztetés helyett ebédpénzt kapunk, ami fedezte ez irányú
kiadásainkat a hónapban.
A kollégium tövében volt egy egyetemi menza, ahol minden hétköznap tudtunk enni elég
olcsón. Körülbelül 10 fajta fogás volt forgószínpad szerűen, naponta 5-6. Reggelente a kórház
felé sok pékséget lehetett találni, szinte minden reggel onnan szereztem valami
harapnivalót. Az élelmiszer árak kicsit olcsóbbak voltak, a termékek hasonlóak, mint otthon.
Nagyobb bolt nincs a központban azért már buszozni kellett (2 lej egy buszjegy).
Első két hetet a kardiológián töltöttem,
majd még kettőt a gasztroenterológián. A
reggeli meetingek románul voltak, arra nem
kellett bejárni, ezért fél 9 kor kezdődött a
nap. Sok érdekes beavatkozást láttunk.
Bemehettünk az angiográf laborba illetve a
másik
kórházban
endoszkópos
és
ultrahangos
beavatkozásokra.Azokat
a
betegeket, aki tudott angolul, esetleg
magyarul, őket kivizsgáltuk, anamnézist
vettünk fel.
Szabadidőnkben
sokat
járkáltunk
a
városban, hétvégente nagyobb túrákra
mentünk a környéken, ellátogattunk
Sibiuba, Turdára a sóbányába, és egy közeli
tóhoz fürdeni is. Útjaink gyönyörű tájakon
vezettek, a kirándulások nagyon jól sikerültek. A távolsági buszközlekedés furcsa volt magyar
szemmel, itt nincs állami busztársaság, hanem számtalan kicsi midi-busz cég oldja meg a
városok közti utas szállítást, számos külön helyről indulva a városból. Általánosságban
elmondható, hogy az emberek nem igazán szeretnek angolul beszélni, az utcán és buszokon
mindig csak kézzel-lábbal tudtunk kommunikálni.
Összességében nagyon tetszett a gyakorlat, sokat láttam mind a kórházi gyakorlatok alatt,
mind kulturális szempontból. Életre szóló élménnyel gazdagodtam, ajánlom másoknak is a
részvételt.
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