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A Los Angeles University of Southern California (USC) Keck School
of Medicine-en töltött klinikai gyakorlatom második havi rotációja
során átélt élményeket szeretném megosztani.
A szakmai gyakorlatom második 4 hetét a Belgyógyászati Klinika
Gasztroenterológiai konzultációs csoportjában végeztem volna. A
koronavírus járványhelyzetre való tekintettel felfüggesztették az
összes klinikai szakmai gyakorlatot 2hét után a USC-n. Két
gasztroenterológiai csapat működött a LAC-USC County Hospitalban. Én a Team B-be kerültem, ahol 2 rezidenssel dolgoztam az első
héten, a második héten már csak az egyik, Charlie maradt ott, mivel
a belgyógyász rezidensek is rotálódnak hétről-hétre a különböző klinikák között.
Délelőttönként megvizsgáltuk az új és a már felvett
betegeket, majd a fellownak (szakorvos) prezentáltuk.
Ezután jött a főorvosi (attending) vizit, amikor is
részletesen
megbeszéltünk
minden
esetet,
a
kórtörténetet, a jelen panaszokot, a fizikális vizsgálat
eredményeit, a vitális paramétereket, a diagnosztikai
eredményeket, a kezelési tervet. Sok esetben a beteghez
kapcsolódó belgyógyászati témakört is megbeszéltünk. Én
általában 1-2 beteget kaptam, akiket meg kellett vizsgálni,
kikérdezni, prezentálni a főorvosnak és jegyzetet írni a
betegről. Eleinte nagyon nehéz volt megfelelően megírni a
betegemről a ,,note-t”, de szerencsére gyorsan belejöttem.
Egyik legnagyobb nehézség az volt, hogy a betegek nagy
része nem beszélt angolul, így telefonos fordító segítségével tudtam csak a beteget kikérdezni,
ami sok plusz időt és e nergiát igényelt. Ha lehetőség volt, az endoszkópos laborba is
betekintettem és a beavatkozásokat követtem. Sok újdonságot tapasztaltam és tanultam, a
csapattal jókat beszélgettünk és meséltem az egyetemünkről.
Hétköznap délutánokat próbáltuk hasznosan
eltölteni, bejártuk a LA Downtownt, megnéztük a
graffitiket, ellátogattunk Hollywoodba, Santa
Monicara, megnéztük a múzeumokat, mint pl.
LACMA, Science. Keddenként este Adidas Runners LA
csapatával futóedzéseken voltunk, és a helyiekkel
ismerkedtünk meg.
Az első hónapunk utolsó hétvégéjét Las
Vegasba töltöttük. L A-ből flixbussza l utaztunk Las
Vegasba csütörtök gyakorlat után. A Nyugati Parti
Tudóstársaság, Andrew Frank kiváló szállást is
biztosított számunkra. Pénteken a Hoover Dam-et és
a várost néztük meg, szombaton a Grand Canyont
látogattuk meg. Csodálatos felejthetetlen élmény volt, amiket a fényképek nem képesek
visszaadni. Vasárnapot a városban és a Red Canyonban töltöttük.

Hétvégente a Rodeo drive-n, Hollywoodban voltunk és a
Huntington Parkban. Ez egy c sodálatos természeti park, ahol a
különböző éghajlati viszonyok növényzete tekinthető meg. Az
utolsó hétvégén én csak Venice beachen bicikliztem és megnéztem
a Gold’s Gym-et, ahol Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stalone és
még további hírességek edzettek. Nagy élmény volt élőben látni ezt
az ikonikus helyet.
A második hétvégen kaptuk meg a
tájékoztatást, hogy fe lfüggesztették a
gyakorlatunkat, és nem mehetünk be a
korházba a koronavírus járvány miatt.
Nagyon szomorúak voltunk. Kedden még
elintéztük a dokumentációkat, és a hét
folyamán a hazautazásunkat terveztük.
Szeretnénk köszönetet mondani a PTE ÁOK vezetésének, hogy
lehetőséget adott kiutazni és a USC-nak, hogy fogadott minket
Kaliforniában. Köszönjük Tomozer Anettnak, Estella Turla-nak a
programszervezést és lebonyolítást. Külön köszönetet szeretnék
mondani a Nyugati Parti Tudóstársoságnak az óriási segítségért, amit
nyújtottak, kiemelve Andrew Frank, Szenohradzki János és felesége,
Porszász-Reisz Zsuzsanna és Czaun Miklós munkáját.
Köszönjük az anyagi támogatást a Tempus Közalapítvány
Campus Mundi programának és családomnak a támogatást.
Összefoglalva nagyon h amar eltelt ez a 2 hónap, unatkozni időnk
nem volt, nagyon sokat tanultunk és sok élménnyel gazdagodtunk.
Életre szóló tapasztalatokat szereztünk, az angol nyelvi készségeinket is
nagymértékben fejlesztettük, amire sehol máshol nem lett volna jobb lehetőségünk. Nagyon
hálásak vagyunk minden támogatónknak, akik lehetővé tették ezt a programot, reméljük a
jövőben is hasonló sikeresen folytatódik tovább.

