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Erasmus PLUS hallgatói mobilitás keretei között Szicíliában, Catania városában 

teljesítettük a hatodéves gyakorlatok közül a teljes sebészet (általános sebészet, érsebészet, 

traumatológia) és 3 hét belgyógyászat gyakorlatot 2021.09.27 és 11.28 között. Hárman lányok 

közösen, magunknak szerveztük az gyakorlat részleteit, a cataniai egyetem Erasmus honlapján 

minden pontos lépés megtalálható, készségesen kommunikálnak e-mailben, ellenben a 

megfelelő aláírt dokumentumokat a kiutazásunk előtti az utolsó pillanatban kaptuk meg az olasz 

oldalról, de végül meglett minden. Szerencsére közvetlen repülőjárattal tudtunk Budapest és 

Catania között utazni, ezekben az őszi időpontokban meglehetősen jó áron. A szállásunkat 

magunknak foglaltuk (www.housinganywhere.com oldalon keresztül), hárman együtt laktunk 

a város szívében, a havi ár a számlákkal együtt 750 Euro volt. Összességében minden helyi 

nagyon nyitott, vidám és segítőkész volt, ellenben meglepően kevesen beszéltek angolul. 

Tekintve, hogy mi pedig nem beszéltünk olaszul, így időnként a kommunikáció nehézkes volt, 

de mindig megtaláltuk a módját, hogy megértsük egymást. 

Sebészet gyakorlatot teljesítettük először, melyet a Cataniai Egyetemi Kórház általános 

sebészeti osztályán kezdtünk, ahol négy hetet töltöttünk el, majd egy hetet teljesítettünk 

érsebészeten és egy hetet a traumatológia osztályon. Reggel 8:30-tól délután 14:00-ig voltunk 

bent általában, de előfordult, hogy ennél később, vagy korábban végeztünk. Mindenki rendkívül 

kedves volt velünk, azonban a kommunikáció egyes esetekben nehézkes volt, mivel mi nem 

beszéltünk olaszul és nem minden orvos beszélt angolul, illetve a betegek egyáltalán nem. 

Mindezek ellenére mindig találtunk angolul beszélő orvost, aki segített nekünk a betegekkel 

való kommunikációban. Egyes napokon a sebészet osztályon voltunk, ahol a betegek 

átkötözésében segítettünk, illetve a professzori viziten vettünk részt. A többi napot a műtőben 

töltöttük, ahol sok érdekes műtétet láttunk és alkalmanként asszisztálhattunk az operációk 

során. Részt vehettünk egy robotsebészeti beavatkozáson is, ami különösképp nagyon izgalmas 

volt. Gyakorlatunk 3 hét belgyógyászattal folytatódott, amit szintén az egyetemi kórházban 

teljesítettünk. Sajnos itt még kevesebb orvos beszélt angolul, azonban szerencsére kaptunk egy 

,,mentort” magunk mellé, aki mindig segített nekünk a kommunikációban és rendkívül sokat 

tanulhattunk tőle. A napunk a belgyógyászaton 8:00-kor kezdődött. Reggel a fiatal orvosokkal 

vizsgáltuk meg a betegeket, majd ezután megbeszéltük a kezelés menetét. A konzultációk után 

professzori vizit zajlott minden nap. A kórházban töltött idő alatt nagyon sok élménnyel 

gazdagodtunk, illetve sok új információval gazdagodtunk.  



Szabad időnkben bejártuk egész Szicíliát és gyönyörű tájakat láttunk. Szerencsére 

elegendő idő jutott mindenre, amit terveztünk. A kirándulások egy részét mi szerveztük 

magunknak, azonban részt vettünk a helyi Erasmus csapat által szervezett programokon is. 

Rengeteg új embert ismertünk meg, akikkel sok új élményt szerezhettünk. Angol nyelvi 

tudásunk nagy mértékben fejlődött a két hónap alatt, továbbá igyekeztünk megtanulni az olasz 

alapkifejezéseket. A Szicíliában töltött időnk alatt sajnos a megszokottnál hidegebb volt és 

sokat, néha szélsőségesen sokat esett, de a többi esetben tökéletes tavaszias idő volt októberben, 

novemberben.  

A lányokkal tökéletesen megtaláltuk az egyensúlyt a kórházban eltöltött idő és a 

szórakozásra szánt idő között. Rengeteg élménnyel gazdagodtunk, amiért rendkívül hálásak 

vagyunk. Mindhárman szívünkbe zártuk az országot és annak kis szigetét, Szicíliát.  

Ha Te is Szicíliába, vagy azon belül Cataniába készülnél Erasmusra, nyugodtan keress minket, 

örömmel válaszolunk bármilyen kérdésre!  
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