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Két hatodéves hallgató úgy döntött, hogy az utolsó évét szebbé téve jelentkezik erasmusra. 
Mindkettőnk számára egyértelmű volt, hogy Olaszország az elsőszámú kiszemelt, hiszen mindketten 
odavagyunk az ottani tájakért és kultúráért, valamint egyikünk beszélt is olaszul. A sebészet blokk 
bizonyult a legalkalmasabb időpontnak, melybe beletartozott az általános sebészet, a traumatológia 
és az érsebészet.  

Szervezés, a kórház, utazás: sok-sok email elküldésébe került, mire találtunk egy olyan kórházat az 
északi régióban, ami megfelelt a kritériumoknak és fogadott is minket. Küldtünk magunkról részletes 
önéletrajzot, ami valószínűleg sokban segítette a jelentkezést, így ezt mindenkinek ajánljuk. Sajnos a 
covid ezt az utat is kissé beárnyékolta, de szerencsére sikerült egy rendkívül nyitott és támogató 
intézményt találni Verona városában. Az kórház neve Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata 
Verona volt, tehát az ottani egyetemi oktatókórházzal sikerült megállapodást kötnünk. A gyakorlataink 
két külön létesítményben voltak, amik a város két végén voltak. Mindkettő modern, felszerelt és 
barátságos épület volt, így jó érzés volt ott tölteni az időt. Odafele autóval vittek ki minket, de hazafele 
a Flixbus is kényelmes utazást biztosított. 

A gyakorlat és az ottani orvosok: rendkívül felkészülten vártak minket, már egy kész beosztást kaptunk, 
melyben odafigyeltek arra, hogy a lehető legtöbb mindent lássuk. Voltunk ambulancián, műtőben, 
sürgősségi részlegen, osztályon.. stb. Kaptunk egy tutort, aki nagyon lelkes volt és minden reggel 
jókedvűen és viccelődve fogadott minket. Gondja volt rá, hogy hasznosan töltsük az időt és igyekezett 
több orvost is megkérni, hogy külön foglalkozzon velünk. Minden reggel részt vettünk a viziteken, ahol 
kaptunk összefoglaló lapot az osztályon fekvő betegekről, ha nem értenénk mindent elsőre. Engedtek 
varratot szedni, draint kihúzni, sebet kötözni, azonban fontos tudni, hogy náluk az orvostanhallgatók 
sokkal kevesebb mindent csinálhatnak, mint idehaza. A műtéteken való asszisztálás ritka kivételt 
eltekintve csak a rezidensek feladata.  

Szállás, étkezés: mi a város Veronetta nevezetű negyedében béreltünk közösen egy apartmant, mivel 
sajnos kollégiumi szobát min 3 hónapra lehetett csak bérelni. Ajánljuk ezt a környéket, mivel csendes, 
közel van a központhoz és kb a két kórház között helyezkedik el félúton. Az olasz bérleti árak kissé 
magasabbak az itthoniaknál, de nagy segítség volt ebben a kapott pénzügyi támogatás. Igyekeztünk 
saját magunknak főzni, de volt, hogy a kórházi büfében ettünk vagy hétvégente étteremben.  

Kirándulások, szabadidő: Verona már önmagában is rengeteg látnivalóval rendelkezik, már csak az 
utcákon sétálva is gyönyörűek a régi olasz hangulatú épületek. Hiába volt tél, a nap szinte minden nap 
sütött, előfordult, hogy elég volt csak egy pulóver is. Több várost is meglátogattunk a környéken. Mi 
elsősorban az ottani vonatokkal utaztunk, mivel diákként, illetve 25 év alattiként jelentős kedvezményt 
kaptunk. Egynapos kirándulással elérhető helyek, amiket ajánlunk: Bologna, Mantova, Garda-tó, 
Milano, Trento, Bolzano, Padova, Velence. Igyekeztünk minden szabad percünket azzal tölteni, hogy 
minden elérhető helyet felfedezzünk és hatalmas élményekben volt részünk. Sajnos a covid miatt az 
ottani szociális és erasmusos programok nem voltak annyira elérhetőek, de így is szereztünk barátot 
az ottani diákok és rezidensek közül.  

Összességében a gyakorlat remekül sikerült, mivel mind szakmailag, mind élményekben sokat adott 
nekünk. Mindenképpen ajánlom az erasmust mindenkinek, aki kicsit ki akar szakadni a szürke tanulós 
hétköznapokból és világot látna. Köszönjük a lehetőséget és az anyagi támogatást! 
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