
ATHÉN-Görögország, GYERMEKGYÓGYÁSZAT szigorló gyakorlat (2 hónap) 

Kórház: University Hospital Attikon, Rimini 1, Chaidari 12462, Athens, Greece 

 National and Kapodistrian University of Athens, Medical School, www.pedattikon.gr 

-Hogy találtam a kórházat? Az Erasmus iroda honlapján lévő Excel táblázatból leltem rá. Először a 

Professzor Asszonynak ( vpapaev@gmail.com )írtam, aki nagyon kedves és segítőkész, de később a 

titkárnőjének (pedattikon@gmail.com )kellett írnom. Néha gyorsan válaszolt (pár nap), de volt, hogy 

heteket (akár 8-9 hetet is..) kellett várnom a papírjaimra, így azt javaslom, hogy minden papíron, amit 

küldesz nekik, töltsd ki azokat a részeket amiket tudsz, hogy már csak egy aláírást, esetleg pár 

információt kelljen nekik beleírni, akkor kicsit talán gyorsabban fog menni. Ha lehet, kezdjétek el 

időben szervezni a gyakorlatot… 

-Milyen volt a kórházban? Összességében szerintem itthon többet tanultam volna szakmailag, de 

Athénban is sikerült pár dolgot ellesnem. Rugalmasak voltak, nem szóltak, ha nem mentem be pár 

napig, így volt időm nyaralni is. Amikor bent voltam foglalkoztak velem. Az angol tudásuk változó, van 

aki nagyon jól beszél, van aki nem hajlandó angolul megszólalni. Tutorom nem volt, illetve a 

Professzor volt az, de ő nem ért rá mindig fordítani nekem, így kijelölt egy hatodéves görög fiút 

mellém, akinek ugyanaz volt az „órarendje”, mint az enyém, így mindig velem volt és fordított, az 

angol tudása is magas szintű volt. A gyakorlat inkább csak „standing and watching” volt sajnos, néha 

meghallgattam egy-egy bronchiolitis-es babát, illetve az újszülött osztályon engedtek vizsgálni. 

Hetente 3-8 elméleti órát tartottak, a részvétel erősen ajánlott volt, de általában görögül volt, ezért 

én nem jártam azokra. A kórház szép volt, jól felszerelt, állítólag az Attikoni Kórház Athén legjobban 

felszerelt állami kórháza. 

Kiutazás: Repülővel mentem, jó előre megvettem a repjegyeket, így elég olcsón (oda-vissza 40.000 

HUF 20kg-os poggyásszal) megúsztam (plusz alacsonyak voltak a Ryanair jegyárak, mert akkoriban 

töröltek egy csomó járatot a szabadságolás miatt, és muszáj volt nekik levinni az árakat, ha akartak 

még utasokat..) 

A reptérről legjobban metróval éri meg bemenni a városba, 10 euro a jegy, 40 perc alatt be lehet vele 

érni a központba (Monastiraki), fél óránként jár a metro, az utolsó 23:30-kor megy. 

Tömegközlekedés: Nem olyan jó, mint a budapesti. 3 metróvonaluk van, de abból a zöld igazából 

vonat, alig megy a föld alatt. Ez a legrosszabb vonal is, a legtöbbször nagyon zsúfolt. Sajnos nem 

tudtam diákbérletet venni, mert nem volt jó hozzá a nemzetközi diák (ISIC Card). Az ottani 

egyetemnek kellett volna kiállítani egy papírt a görög tömegközlekedési társaság részére, hogy 

fogadtak, mint diákot, de 3 nap alatt sem értették meg, hogy mit szeretnék, így végül 30 euróért 

vettem felnőtt havi bérletet, egyszer vettem egy 5 naposat 9 euróért, a maradék időben pedig 

blicceltem. (Akkoriban vezették be a kapus rendszerüket, a kapuk szinte mindig nyitva voltak, 

ellenőrökkel a két hónap alatt egyszer találkoztam, de pont azon a héten zárták be a kapukat, amikor 

eljöttem, tehát szerintem már nem lehet olyan könnyen bliccelni.) A másik két metró (piros és kék) 

szerintem jó. Több busz ritkán jár, pl. amivel nekem kellett mennem a kórházhoz, csak fél óránként 

járt. Még egy dologgal vigyázz: sok busz 2 irányba is jár (pl a 731-es végállomása egyszer a kék metró 

állomása, egyszer a pirosé volt), így nem árt megnézni mielőtt felszállsz rá, hogy merre megy, mert 

nem mindig ugyanarra. Egyébként rendkívül könnyű tájékozódni a városban. 
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Szállás: A kórházat kértem, hogy segítsenek szállást találni, a booking.com-ot javasolták… Végül egy 

facebook csoportban (erasmus accomodation Athens-Grecce) találtam szállást. Ez egy szépen 

felújított stúdió lakás volt,a Kato Patissia metrómegállótól 2 perc sétára. A főbérlő egy fiatal ukrán nő 

volt, aki már évek óta Görögországban lakott. Teljes mértékben korrekt volt, mindenben segített, 

nagyon szerettem. 300 eurót fizettem egy hónapra, plusz 80 euró security deposit-ot, amit 

maradéktalanul visszakaptam, pedig eltörtem egy villát és felgyújtottam egy deszkát. Egyébként 

kellemes, teljesen felszerelt, igényes lakás volt. Kato Patissia a görögök szerint nem a 

legbiztonságosabb környék, de nekem semmi bajom nem volt vele, nem gondolom, hogy veszélyes 

lenne és a centrum is közel van. A kórházhoz sajnos csak 60-75 perc alatt értem ki a szállásomról, 

ezért azt javaslom, ha az Attikon-ba mész, akkor vagy az Anthoupoli vagy az Aghia Marina közelében 

keress szállást, mert innen mennek buszok a kórházba, a city center is 4-7 metrómegállóra van csak. 

Étkezés: A görög kaja nagyon jó, érdemes mindent kipróbálni. Van egy csúcs szuper hal- és zöldég, 

illetve gyümölcs piac az Omonia és a Monastiraki megálló között az Athinas úton, mindenképpen 

érdemes ellátogatni oda. Syntagma téren (az Ermou út elején) van egy jó gyorskajálda, a beef 

souvlakit próbáld ki. Az Ouzo valami undorító, igyál inkább Rakomelot (kicsit csajos) vagy Cipurot. 

Social program: Tekintve, hogy a férjemmel mentem ki, ezt inkább egy nyaralásnak szántam és nem 

kerestem más erasmus hallgatók társaságát, a kórházban sem találkoztam eggyel sem, de azt 

mondták, hogy szoktak lenni. Egyébként a görögök kedvesek és befogadóak, könnyű velük 

barátkozni. 

Látnivalók: A Monastiraki-Omonia-Syantagma számít városközpontnak. A város turistáknak szánt 

részei nagyon szépek, ezeket érdemes megtekinteni. Egyébként nagyon zsúfolt, tegyük hozzá, hogy 

Athén már javában Balkán… Ha időd és a pénztárcád engedi, menj el a Meteorákhoz, illetve 

Diakopto-Kalavrita környékére, csodás helyek (mi vonattal mentünk). 

Jó tanács: Válts ki az Isic card-ot, mert rengeteg helyre ingyen mehetsz be vele! Pl. az Akropolis 10-15 

euró, a kártyával ingyen van. A közbiztonságot illetően nekem jó tapasztalataim vannak, nem 

éreztem magam sosem veszélyben (többször mászkáltam egyedül a városban, nem volt gond). 

Summa: Ha az egészet nézzük, akkor nagyon élveztem, de csak a kórház miatt nem éri meg oda 

menni. 

Ha bármilyen kérdésed lenne, illetve több infora van szükséged: antalbibi@gmail.com 

 


