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Két hónapos gyermekgyógyászat gyakorlatot töltöttem Alexandroupolisban, Görögországban. A város 

előnye, hogy tengerparton fekszik, így érdemes nyáron menni, ha valaki fürödni is szeretne. A közlekedés 

nem túl bonyolult, a legolcsóbb és legkényelmesebb megoldás ha Wizz Air járattal repültök Thessalonikibe 

és onnan utaztok busszal Alexandroupolisba. Thessaloniki repülőterén fel kell szállni a 78-as buszra, 

melynek végállomása az a buszállomás, ahonnan naponta többször is indulnak járatok Alexandroupolisba. 

Menetrendet itt találtok: http://ktelmacedonia.gr/en/routes/tid=8. A buszút 4 órás, de szép tájakat lehet 

közben látni. Sajnos sem magyar-, sem nemzetközi diákigazolványt nem fogadnak el, így a buszjegy ára 

9000 Ft körül van. 

A kórház a város szélén található, a neve: General University Hospital of Alexandroupolis; címe: Dragana, 

Alexandroupolis, Evros 68100, Greece; honlapja: www.pgna.gr. Én úgy találtam ezt a kórházat, hogy 

korábban az IFMSA szervezésében töltöttem ott egy hónap belgyógyászat gyakorlatot. Mivel ez a helyi 

orvosi egyetem oktatókórháza és egyben az egyetlen kórház a városban, mindenféle osztályt megtalálhattok. 

Az Erasmusért felelős orvos Nikolaos Papanas (papanasnikos@yahoo.gr), aki belgyógyász. Elég elfoglalt, 

így nem vagyok biztos benne, hogy hamar válaszol az e-mailekre. Én egy barátomat kértem meg, hogy 

segítsen leszervezni a gyakorlatot a gyerekosztállyal és csak ez után írtam Mr. Papanasnak. Ha valaki 

szeretne oda menni, engem is megkereshet a mogyizsofi@gmail.com címen, próbálok segíteni a 

szervezésben. 

A gyakorlat hasznosan telt, reggel részt vettem az orvosi megbeszélésen, utána körbejártunk az osztályon a 

rezidensekkel és megvizsgáltuk a gyerekeket. Utána a főorvossal is körbejártunk, ő többet magyarázott 

angolul. Utána volt egy előadás a hatodéves hallgatóknak, amit időnként angolul tartottak, hogy én is 

értsem. Ezen kívül át lehetett menni a szülészetre megvizsgálni az újszülötteket. Az orvosok egy része 

magyarázott angolul, a többi hatodéves hallgató pedig fordított, amikor a gyerekekkel és a szülőkkel 

kommunikáltunk. 

A tömegközlekedés véleményem szerint nem túl jó, félóránként egy buszjárat van a kórházba, a vonaljegy 

1,20 €-ba, a havi bérlet pedig 45 €-ba kerül. Ezen kívül van egy külön busz a diákoknak, de mivel itt sem 

fogadnak el külföldi diákigazolványt, ezt én nem használhattam. Szerintem érdemes a városközpontban 

szállást keresni, mert éjszakai tömegközlekedés nincs, a taxi pedig nyilván drága. 

A szórakozási lehetőséget főleg éttermek és kávézók jelentik, de van néhány egyéb lehetőség is. Az 

éttermek viszonylag olcsók, a supermarketek viszont elég drágák, így érdemes kint enni. A kórházban és egy 

másik egyetem menzáján ingyen ehetnek a görög diákok és az Erasmus hallgatók is. A városban több hotel 

található, akiknek vannak olcsóbb ajánlataik hosszabb tartózkodás esetére, illetve kifejezetten diákok 

számára. Én ismerősökön keresztül találtam lakást, így kedvezményesen 200 €-t fizettem egy hónapért. 

Tapasztalatom szerint viszont az átlagos bérleti díjak inkább 300 € (plusz rezsi) körül vannak. 

Érdemes kirándulni a közeli városokba, Xanthi és Kavala például nagyon szép, nyáron pedig Samothraki 

szigetére is el lehet hajózni. Ezen kívül 6 órányi buszútra van Isztambul is. 

A görögök nagyon kedvesek és szociálisak, így hamar lehet társaságot találni, vagy akár tartósabb 

barátságokat is kialakítani. Általában vannak más Erasmus diákok is, szóval igazán nem kell félnetek, hogy 

unatkozni fogtok. Én az Erasmuson kívül még kétszer voltam Alexandroupolisban, de biztos vagyok benne, 

hogy a jövőben még visszatérek. 
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