BESZÁMOLÓ
Vilmányi Gábor
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, ÁOSZ

Kathoilieke Universiteit Leuven (KU Leuven)
Universitair Ziekenhuis Leuven (UZ Leuven)
Leuven, Belgium
2018/2019

Amikor Leuvent megjelöltem első helyen nem is igazán tudtam, hol van ez a város. Tudtam, hogy
Belgiumban (mert oda volt írva a választható országok listájának oldalán), tudtam hogy jó az egyetem,
mert lecsekkoltam és azt is tudtam, hogy a témavezetőm itt volt PhD gyakorlaton és jól érezte magát.
Azt is tudtam, hogy népszerű hely, ezért azt álmodtam egy nagyot és első helyen megjelöltem Flandria
első számú egyetemét. Az itt eltöltött tíz hét alatt pedig bátran mondhatom, hogy a második otthonom
lett ez a kis belga város minden szépségével és hibájával.
Utazás
Belgiumnak két, Magyarországról is elérhető reptere van: a kisebb, Brussel-Charleloi reptér csak
nevében Brüsszel, hiszen a fővárostól mintegy hetven kilométerre van. Brussel-Zaventem repülőtér
közvetlenül Brüsszel mellett van (bár ez sem a fővárosi régióban, hanem már Flandriában).
Zaventemből pár percenként indul vonat Brüsszelbe és Leuvenbe is. Én a Brussels Airlines gépével
érkeztem, mivel csomaggal együtt közel egy árban volt a fapados légitársaságok áraival, de nagyon
csábító volt a rövid transzfer Leuven felé.
Szállás
Leuvenben szállást találni nagyon nehéz rövid időre, a vendéghallgatók jelentős része úgy érkezik meg,
hogy nincs lefoglalt szállása. A szeptember eleje különösen nehéz, hiszen Leuven egyetemváros, és a
vendéghallgatókon kívül rengeteg helyi diák is szállást keres. Rengeteg KOT (így nevezik a kiadó

szobákat) van a városban, azonban fontos, hogy csak olyan bérbeadóval szerződj, akit az egyetem és a
rendőrség is ellenőrzött (ezt egy fehér tábla jelzi a bejárat mellett). Nekem a kiutazás előtti két hétben
sikerült elintézni a lakhatást egy magyar kollégiumban: a Collegium Hungaricum árai 320-360 EUR
között mozognak egy hónapra (ez magyar viszonylatban soknak tűnik, de az épület felszereltségét és
elhelyezkedését tekintve rendkívül jó árnak bizonyult itt Leuvenben). Itt a kollégiumban saját szoba,
emeletenként közös fürdő, hatalmas konyha és közösségi terek várnak, mindössze 1 percre van a
Lauzdeplatztól (ahol a vásárokat rendezik), és három percen belül a belvárosban vagy.
Közlekedés
Aki Belgiumba jön, annak sok dolog furcsa lesz a közlekedéssel kapcsolatban, de nagyon hamar
megtalálja a hasonlóságot a hazai viszonyokkal. A vonatok rendszerint mindig késnek, viszont
diákoknak többféle kedvezményt is kínálnak, így rendkívül jó áron lehet utazni az országon belül. Az
egyetlen kivétel a Zaventem-Leuven vasútvonal, ahol a negyed órás út több, mint 9 EUR-ba kerül. Mivel
az ország nem nagy, ezért két órán belül szinte bárhova el lehet jutni vonattal, Brüsszel belvárosa
mindössze 20 percre fekszik a leuveni vasútállomástól.
Leuven alapvetően kerékpáros város, azonban bicikliutak nem nagyon vannak, van olyan út, amit a
gyalogos, a busz és a kerékpáros egyszerre használ. Biciklit kb. 10 EUR/hó összegért lehet bérelni. Azt
azonban tudni kell, hogy a kerékpározáshoz ajánlott felelősségbiztosítást kötni, mivel minden okozott
kárért felelősségre vagy vonható.
Bár gyalog minden elérhető, a kórház távol van a belvárostól, a „ringen túl” helyezkedik el Gasthuisberg
városrészben. Beiratkozásnál lehet igényelni helyi buszbérletet, melynek ára 20 EUR (+5 EUR az
elektronikus kártya), mely Leuven régióban korlátlan utazást biztosít a De Lijn járatain. Egy menetjegy
1,8-3 EUR között mozog. A helyi buszokról azt kell tudni, hogy a menetrendet csak irányelvként
használják (két hét után már tudomást sem veszel a létezéséről), a buszok mindig másfele mennek és
a leuveniek sem tudják sokszor, hogy az adott busz éppen merre tart.
Mivel Belgium nem az Egyenlítőn fekszik, és a gyakorlathoz nem egyszer hatkor kell kelni, amikor az
idő nem túl barátságos (főleg ha esik, ami errefelé nem ritka), egyértelműen az utóbbi lehetőséget
ajánlom.
Élet Leuvenben
Az Erasmus ösztöndíj Belgiumot a közepes megélhetésű országok közé sorolja, viszont ha nem figyelsz,
könnyen repülhetnek az eurók. Aki Leuvenbe érkezik, annak tudnia kell, hogy a helyi magas bérleti
díjak majdnem teljesen felemésztik az Erasmus ösztöndíjat, tehát neked is hozzá kell raknod ehhez a
gyakorlathoz. Az egyetem nagyon segítőkész, az orientációs napokon tájékoztatnak minden fontos
tudnivalóról, elmondják hol érdemes vásárolni, mit merre talál az ember. Olyan heti 50 EUR már elég
a vásárlásra, de a felső határ persze tőled függ (a sörrel vigyázni kell nagyon mert az igazán megdobja
a költségeidet!!!).
Belgium a WAFFEL a FRITES és a SÖR országa (szigorúan nagybetűkkel). Leuven a világban a Stella Artois
nevű söréről lett híres, azonban ha ide jössz, akkor kötelességed végig kóstolni a több száz belga sört
(ahol a Stella az a belépő kategória alja). Az Oude Markton sorra találod a különböző kocsmákat, egy a
közös bennük: szinte lehetetlen átlátni a söröket, akkora a kínálat. Nem véletlenül hívják a világ
legnagyobb kocsmájának ezt a teret. Számos étterem van a városközpontban, nem éppen diákbarát
áron, de ha figyelsz akkor ki lehet fogni diáknapokat, illetve sok helyen van diákkedvezmény.

Ha Pécsre azt mondjuk hogy diákváros, akkor ez Leuvenre halmozottabban igaz: nem telik el nap
valamilyen program vagy buli nélkül. Van külön rendezvény a vendéghallgatóknak, az orvosisoknak,
akik rendszerint saját „fakbarjukban” szerveznek programokat.
Bürokrácia
Belgium az a hely, ahol az ember visszasírja a Kormányablakot és a Tanulmányi Osztályt; a belgák
hatalmas magasságokba emelték fel a bürokráciát. A beiratkozás során épületek között kell
szaladgálnod, hogy minden matricát és aláírást megszerezz, lefotóznak, aláíratnak, nyilvántartásba
vesznek, számlát írnak, tovább küldenek, váratnak (ebben a legjobbak!) de ha minden jól megy, akkor
egy délelőtt alatt túl vagy a nehezén, és kezedbe adják a diákigazolványodat és a papírt amivel kezdődik
az egész játék előröl. Minden külföldinek regisztrálnia kell a városházán (előzetes időpont regisztrációt
követően), ahol nyilvántartásba vesznek. Az egész történet lényege, hogy valamikor (remélhetőleg
nem az éjszaka közepén) felbukkan egy rendőr, aki ellenőrzi hogy valóban te laksz-e ott és biztosítva
vannak-e a lakhatásod feltételei. Hogy ennek az egésznek mi értelme van, azt nem sikerült
megtudnom, de gyönyörűen bemutatja, hogy itt Belgiumban a bürokrácia az szinte állampolgári jog. A
kórház pedig bemutatja, hogyan lehet ezt még tovább bonyolítani, de ezzel (ha nem betegként mész
oda) szerencsére nem kell foglalkoznod.
Campus Gasthuisberg
Leuvenben több kórház is működött, azonban minden egészségügyi szolgáltatást Gasthuisbergbe
költöztettek át az utóbbi években. A kórház Belgium egyik legnagyobb kórháza. A csupasz betonfalak
és a retro megjelenés azonban megtévesztő: belül minden megtalálható, ami a 21. századi
egészségügyben elérhető. A kórházi munkát világszínvonalú laborok, diagnosztikai eszközök segítik,
hatalmas élmény ennek a „kórház-városnak” a részévé válni. Gasthuisberg egy igazi labirintus, és mellé
még hatalmas is, úgyhogy mindenképpen időt igényel a titkos útvonalak és a folyosók feltérképezése.
A tájékozódást színes nyilak próbálják segíteni (sajnos tényleg csak próbálják, mert lehetetlen hogy az
első héten ne tévedj el legalább tízszer), de pár hét alatt kiismeri az ember a helyet. Nem szégyen az
utolsó héten eltévedni, nekem is sikerült!
Gyakorlatok
Szeretném leszögezni, hogy aki nyaralni jön Leuvenben annak csalódnia kell: sokat kell benn lenni a
kórházban, aktívan részt kell venni a különböző folyamatokban, de az a rengeteg újdonság amivel itt
találkozik az ember, kárpótol mindenért. A személyzet nagy része nagyon jól beszél angolul,
segítőkészek, magyaráznak is és ami a legfontosabb: türelmesek. Mindig van valaki, aki segít ha
elakadsz vagy megmutatja a dolgokat, valaki mindig ott áll, ha magyarázni kell és nem szidnak le ha
valamit nem tudsz vagy rosszul csinálsz.
Az itt eltöltött 10 hét alatt a Sebészet-Traumatológia és Szülészet-Nőgyógyászat gyakorlatokat
teljesítettem. Sebészeten két osztályra osztanak be, de lehetőség van egy-egy napon más sebészeti
részlegekre is ellátogatni. Hatalmas élmény látni egy DaVinci robotot működés közben, 3D
laparoszkópián vagy műtét közbeni chemotherapiás kezelésen részt venni. Rendkívül sokszínű és
mozgalmas öt hetet tölthettem el a sebészeten, de a legnagyobb élmény az volt, amikor Belgium
leghíresebb gyerek szívsebésze állt velem szemben a műtőben, és asszisztálhattam neki a műtéthez.
Bár jövőbeli belgyógyászként mindig is próbáltam magam távol tartani a műtőktől, az itt eltöltött idő
alatt rengeteget tanultam és egészen megszerettem ezt a szakterületet is.
A szülészet-nőgyógyászat gyakorlat még a sebészetet is felülmúlta: nem volt két egyforma nap, minden
nap más részterületet mutattak be. Kenetvétellel és fizikális nőgyógyászati vizsgálattal,

kisnőgyógyászati műtétekkel, és ultrahang diagnosztikával kezdtünk, de később jöttek a nagyobb
lélegzetvételű beavatkozások, a robotasszisztált onkológiai műtétek, az endometriosis lézeres
kezelése, in utero műtétek vagy éppen a fertilizációs központban történt látogatás. Nagyon jó volt,
hogy rengeteg olyan dolgot sikerült megértenem, ami eddig lógott a levegőben, és mentorom is
partner volt abban, hogy az én kéréseimnek és érdeklődésemnek megfelelő beosztást alakítson ki. Az
öt hét nagyon hasznos volt a vizsgában való felkészülésben, és az egyik legizgalmasabb gyakorlatként
fogok rá emlékezni, különösképpen a szülőszobai gyakorlatokra.
Utazások
Kár hogy a „Klinikai Készségek Leckekönyve” mellett nincs az utazások leckekönyve, mert a 10 hét során
rengeteg helyre sikerült eljutnom. Ahogy korábban említettem, Belgiumban nagyon gyorsan lehet
utazni: meglátogattuk az Északi-tengert Oostendénél, waffeleztünk Brugge-ben, hajóztunk Gentben,
söröztünk Antwerpenben és természetesen nem maradhatott ki Brüsszel sem. A többi kolilakóval
elmentünk Luxemburgba is, ahol egy csodálatos napot töltöttünk el, hazafele pedig Németországon
keresztül vezetett az utunk. A hosszú hétvégén eljutottam Párizsba is, ahol igazi turistaként órákat
álltam sorban az Eiffel-torony előtt, beálltam a Diadalív árnyékába, átverekedtem magam több száz
ázsiain hogy egy rövid pillantást vethessek a Mona Lisára, hagytam hogy a párizsi zsebesek kiraboljanak
(nektek legyen több szerencsétek!!!), de összességében fantasztikusan éreztem magam. Hollandia
sajnos most kimaradt, de nagyon jó lehetőségek vannak akár magán, akár egyetemi szervezésben.
Zárójelentés
Nehéz volt szállást találni? Igen. Átkoztam a jelentkezés pillanatát, amikor este nyolckor már 12 órája
álltam a műtőben? Igen. Gyűlöltem a holland nyelvű megbeszéléseket reggel fél nyolckor? Igen.
Féltem, amikor késő este át kellett gyalogolnom Brussel-Noord állomáson? Igen. Lepergett az életem,
amikor két órával a repülő indulása előtt a vasútállomáson realizáltam, hogy minden járatot töröltek?
Igen. Ez volt életem legizgalmasabb és leghasznosabb 10 hete? IGEN!!!
Nagyon jól éreztem magam itt Leuvenben és szívből ajánlom mindenkinek. Ne ijedjetek meg a kezdeti
nehézségektől, mert az itt eltöltött idő és a tengernyi lehetőség kárpótol. Én egy dolgot sajnálok igazán
(az ellopott tárgyaimon és pénzemen kívül): hogy nem hosszabb időre jöttem…

Képek

1. Kép Itt laktam (pontosabban ettől az épülettől néhány percre)

2. Kép Ide jártam hajnalok hajnalán - UZ Leuven Campus Gasthuisberg

3. Kép Brugge megér egy napot...

4. Kép ...ahogy az Északi-tenger is

5. Kép Átugrottunk a szomszédba is

6. Kép Gent, Belgium legcsodálatosabb városa (Leuven után)

7. Kép Amikor próbálsz mosolyogni, hogy otthon 22 fok van, Luxemburgban pedig 2.

8. Kép Itt még mindenem megvolt… (Sacre-Coeur, Párizs)

9. Kép Top of Paris

10. Kép Unofficial lakógyűlés

11. Kép És ez itt az utolsó napom két hysterectomia után

