Élménybeszámoló- Tótsimon Anett

Schwarzach in Pongau

Sziasztok!
Tótsimon Anett vagyok hatodéves orvostanhallgató. Egy hónapot töltöttem
Schwarzach in Pongauban a Lions Klub támogatásával. Az odaút a
legegyszerűbb vonattal. Budapest és Salzburg között közlekedik egy közvetlen
járat, Salzburgból Schwarzachba pedig kb. 20 percenként megy vonat.
Szállás: Szobát biztosítottak nekem és egy másik magyar hallgatónak egy közeli
egészségügyi főiskolában. Kb. 5 percre volt a kórháztól és nagyon kényelmes
volt. Minden emeleten van egy közösségi szoba tévével és kanapéval. Mi ott
eléggé sokat voltunk mivel ott jött be legjobban a Wifi. Az alagsorban van
mosógép (2 euro) és egy terem ahol lehet teregetni. A harmadik emeleten volt a
konyha, mikro, tűzhely volt, de tányért-, poharat-evőeszközt érdemes vinni. A
szobában van hűtő.
Kórház: Salzburgerland második legnagyobb kórháza. Én négy hetet a
neurológia osztályon töltöttem. Reggel fél nyolcra kellett mennem a
megbeszélésre majd vagy az ambulancián vettem részt a betegfelvételben vagy
az osztályon mentem vizitelni. Mindenki nagyon kedves volt, a megbeszélések
jó hangulatban teltek kávézás mellett, részt vehettem EEG vizsgálaton, nyaki
ultrahang vizsgálaton és néhány invazív beavatkozásban is. Általában délután
kettőig kellett bent lennem, ha volt valami izgalmasabb eset, akkor tovább.
Munkaruháról a kórház gondoskodott. Kaptunk Mitarbeiter kártyát ezzel
tudtunk étkezni. Mindennap kaptunk ebédet és vacsorát a kórházban. Az
ebédnél a főfogást kellett előre megrendelni, levest, salátát és desszertet aznap
választhattunk. A vacsorát teljesen meg kellett rendelnünk, amit aztán egy tálcán
összekészítve kaptunk meg.
Programok: A Lions Klub szervezett nekünk több kirándulást a közeli
hegyekbe. A kirándulások vége általában vacsora volt egy hüttében.
Elmentünk a Großglockerhez is, ami Ausztria legmagasabb pontja. Szerveztek
kirándulást Salzburgba is. Kaptunk zsebpénz, így önállóan is tudtunk kirándulni.
ellátogattunk Zell am See-be ami egy igazi fürdőváros, valamint megnéztük a
Lichtensteinklamm-ot, ami egy hatalmas hasadék.
Összefoglalva: Csak ajánlani tudom annak, aki szeret kirándulni a hegyekben.

Egyik kirándulásunk úti célja

Kilátás a hegyről

Lichtensteinklamm

Étterem 3000 méteren

Egy átlagos ebéd a kórházban

Salzburg utcái

