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Negyedéves sebészet gyakorlatomat volt szerencsém Kolozsváron tölteni.
A kiutazáshoz a vonatozást választottam. Közvetlen járat indul Budapestről, de
megközelíthető repülővel is, ha valakinek az kényelmesebb.
A szállásom egy kollégiumban volt, 5 percre a kórháztól és a városközponttól.
Legfelső szinten laktam 2 ágyas szobában. Első két este szobatárssal, majd
egyedül.

Szobánként volt hűtő, internet viszont csak vezetékes, ami nem működött,
úgyhogy a szomszéd kollégiumi Wifi-t tudtuk használni.
Szintenként volt egy nagyon kicsi konyha rezsóval és mikróval, ahol mindenki a
saját edényeit használta, bár sokan hagytak ott eszközöket közhasználatra.
Ezen kívül több fürdőszoba, mosógép és szárítógép is volt minden emeleten.
A második héten kaptam meg az étkeztetésre szánt pénzt a romániai
Nemzetközi Kapcsolatok Irodájától. A kollégium legalsó szintjén volt egy menza,
ahol viszonylag változatosan, olcsón és nem mellesleg finoman főztek. Az ottani
árak a boltokban, kávézókban stb. hasonlóak az itthoniakhoz. Városon belül egy
buszjegy 2 lej, de korántsem olyan szigorú az ellenőrzés, mint nálunk. Városok
között pedig ugyanúgy vonatok, buszok, taxik járnak.

Az általános sebészeten végeztem a gyakorlatomat az osztályvezető professzor
mentoráltjaként. A teamjében több rezidens volt, én voltam az egyedüli tanuló,
szinte az egész osztályon. Maga a kórház elég régi, mind az épület mind az
eszközök, amiket használnak. Az ott dolgozók többsége csak románul beszél, az
orvosok java azért tud angolul, egy valaki magyarul is. Nagyon sokféle műtétet
láttam. Szerencsére a professzor szeretett oktatni, úgyhogy mindig
elmagyarázta, hogy épp mi történik. Napi szinten vehettem részt műtéteken. A
többi sebész is kedves volt. Az ő beavatkozásaikat is nézhettem, vagy akár be is
mosakodhattam melléjük. Reggelente 8:30-ra mentem, a vizitek románul
voltak, ezért nem volt kötelező jelen lenni.
Júliusban csináltam a gyakorlatomat, így még pont találkoztam azokkal az
Erasmus programosokkal is, akik egy vagy két szemesztert itt töltöttek. Ők
láttak el tanácsokkal, hogy hol érdemes vásárolni, milyen programok várhatók
stb.
Összességében nagyon élménydúsan telt ez a 4 hét. Sok mindent láttam,
tapasztaltam, a kórházban, és a szabadidőmben egyaránt. Kolozsvár nagyon
élhető város, Pécshez hasonlóan megvan a saját hangulata. Csak ajánlani
tudom mindenkinek.
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