Mesés Thaiföld - Négy orvostanhallgató kalandjai Hat Yai-ban
2019 nyarán a vizsgaidőszak végével kalandor módba kapcsoltunk és kicsiny
csoportunkkal elindultunk felfedezni Ázsia egyik varázslatos országát.
Kicsit hamarabb kezdtünk az utazásunkat, így
lehetőségünk volt egy kicsit barangolni Bangokban.
Ahogy leszálltunk a repülőről megcsapott minket a
40 fokos meleg, ami a fél napos légkondiban
ücsörgés után nagy váltás volt. A hostelünk a híres
Khaosan Road környékén volt és a honlapjukon volt
pár tipp, hogy hogyan érdemes eljutni oda
tömegközelekedéssel. Thai sim kártyával
felszerelkezve és már thai baht-al a zsebünkben
felpattantunk a kicsiny buszra és nagyon
reménykedtünk benne, hogy tényleg oda fog minket
vinni, ahova mennünk kell. A hostelt hibátalnul
megtaláltuk és utána elindult felfedezni a környéket.
Bangkoknak ez a színes forgataga szerintem
semmihez sem hasonlítható, dudáló tuktuk-ok meg
ezer egy féle gyümölcsöt áruló standok voltak mindenhol. A Khaosan Road-on már
egészen extrém dolgokat is árultak, például mindenféle rántott bogarakat meg
kukacokat és rögtön ezek mellett már öltönyt lehetett vásárolni vagy kókuszdióban
fagylaltot. Első este elsétáltunk a Királyi
Palotáig és megnéztük a híres Wat Arun
templomot is esti kivilágításban, majd
belekóstoltunk az esti életbe is egy kicsit.
Másnap meglátogattuk a csodaszép Királyi
Palotát, a Wat Arunt és a Wat Pho
templomokat. Az utóbbiban van a világ egyik
legnagyobb fekvő Buddha szobra, sajnos egyik
fénykép sem adja vissza, hogy mennyire is
hatalmas szobor ez. Vasárnap pedig
elindultunk a gyakorlatunk helyszínére, a déli
maláj határhoz közeli városba, Hat Yai-ba.
A reptéren a cseregyakorlat két koordinátora,
Nan és Pajaree, várt minket az egyetem
kisbuszával. Egy fél óra alatt a campusra
értünk és megbeszéltünk, hogy holnap reggel
elkísérnek minket az első kórházi napunkra.
Orsival és Grétával osztoztam egy 4 fős
apartmanon, saját konyhánk és fürdőnk volt és
még akkor nem tudtuk, hogy pár gekkót is
kaptunk lakótársnak.
Az első két hetemet a Plasztikai Sebészeten
tölöttem Professzor Niti-vel. Ezen az osztályon főleg kisebb ambuláns műtéteket
láttam, főleg keloid eltávolításokat, de a vizitek alatt láttam életemben először
plexiform neurofibromatosist egy betegnek a fején. Az osztályon lévő rezidensek és
medikusok nagyon kedvesek és segítőkészek voltak, amikor csak tudtak fordítottak
nekünk és az ebédlőben meg igyekeztek minél több thai ételt megkóstoltatni velünk.

Az első hétvégén Nan segítségével el tudtunk
utazni az Andamán tenger egyik rejtett kicsére,
mégpedig Koh Lipe-re. Velünk tartott még két
cserediák, így hatan indultunk el az elsp
hétvégi kalandra. Egy három órás
autóbuszozás és egy órás hajózás után
megérkeztünk a pirinyó szigetre. Mivel a július
tipikusan nem turistaszezon Thaiföldön, a
monszun miatt, így a sziget egészen üres volt,
a hostelben rajtunk kívül még egy vendég volt.
Az egész délutánt a tengerben töltöttük, végig jártuk az összes nagyobb strandot a
szigeten és végül a Sunset Beach-en megvártuk a naplementét, ami nem túlzás, de az
egyik legszebb volt amit valaha életemben láttam. Este megpakoltuk a hasunkat pad
thaial és mango smoothieval, majd megnéztük a csillagos eget a tengerpartról.
Másnap hajnalban a Sunrise Beach-en indítottuk a napot a napfelkeltével. Kipróbáltuk
a kajakozást és tetemes mennyiségű kagylót gyűjtüttünk.
Vasárnap délután Pajaree-vel elindultunk a közeli híres nemzeti parkba, ahol egy
nagyon pihentető délutánt töltöttünk el a vízesésben fürödve.
A második héten már kicsit rutinosobban navigátunk a kórházban és nem tévedtünk el
olyan gyakran, mint az első héten. Megismerkedtünk a plasztikai Sebészet
vezetőjével, Professzor Orawannal, ő és egy másik sebész nagylelkűen meghívtak
minket ebédelni egyik nap, ahol végre megkóstolhattam a híres thai levest, a tomyumot. Jó tanács a Thaiföldre utazóknak, hogy érdemes megkérdezni az ételekről, hogy
mennyire csípős és azt is egy kicsit fenntartásokkal kezelni, mert a magyar csípős az
körülbelül a thai enyhén csípősnek felel meg. Sokszor csak legyintettek, hogy 'It's not
that spicy/hot.', de aztán mikor már könnybelábadt a szemem és köhögő rohamot
készültem kapni, akkor jöttem rá, hogy nekik más a fogalmuk a csípősről mint nekem.
Megtudtuk, hogy a harmadik héten nemzeti ünnep lesz, amikor nincs kórházi
gyakorlat, így sikerült egy hosszú hétvégi programot megszervezni és eljutottunk
Krabi-ba, Phi Phi szigetekre és Phuketra is. Phuketig igazán
szerencsésesk voltun az idővel, mert csak egy-két rövidebb zápor
kapott el minket, de ott utolért minket az igazi monszun és 2
napig megállás nélkül esett.
Az utolsó két gyakorlati hetemet az Általános Sebészet Line A
nevű osztályán töltöttem Professzor Worawittal és rezidens
csapatával. Ezen az osztályon főleg sigmabél tumor műtéteket
láttam, nyitottat és laparoszkóposat is. Professzor Worawit
nagyon lelkesen magyarázott angolul és mindig megengedte,
hogy bemosakodjak, ami nagy szó volt, mert az ottani
medikusoknak erre nem sokszor jut lehetőségük. Az új medikus
csapat szintén nagyon kedves és aranyos
diákokból állt, ugyan kicsit kimerültek voltak a
közelgő sebészet vizsgájuk miatt. A harmadik
héten Songkhlába látogattunk, megnéztük
tuktukkal a tavat és a Samila Beach-re is
eljutottunk. Ezen a hétvégén megkóstoltam a
duriánt is, ami a világin talán a legbüdösebb
gyömölcs és szigorú szabályok tiltják zárt
helységben a felnyitását.
Az utolsó hét sajnos egy szempillantás alatt

elrepült és mire feleszméltem már búcsút intettem Grétának, Orsinak és Jasonnek,
akikne Chiang Mai volt a következő úticéljuk. Engem meg várt a hatodév Pécsen,
úgyhogy pénteken elbúcsúztam Hat Yaitól és elindultam Bangkokba, majd vissza
Magyarországra.
Nagyon hálás vagyok mind a két egyetemnek, hogy lehetőséget adtak arra, hogy
megismerkedjek egy új csodás ország kúltúrájával és egy kórháznak az életével. Azt
hiszem nagyon sok élménnyel és tudással gazdagodtam, ezekre életem végéig
emlékezni fogok. Úgyhogy, ne habozzatok és jelentkezzetek ti is jövőre!
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