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Kondor Bence 

 

Az Erasmusról elsőként a testvéremtől hallottam, aki 4 hónapot töltött el Németországban 

ezzel a programmal. Nálunk Greifswald volt az első helyen, mivel nagyon megtetszett a 

képeken. Van tengerpartja és több szép nagyváros is a közelben van.  

Amit vártam az úttól, hogy megismerjek egy új egészségügyi rendszert és ebben tanuljak 

és fejlesszem a nyelvtudásom. 4 gyakorlatot töltöttünk el ott, a neurológiát, sebészetet, a 

traumatológiát és a szülészet-nőgyógyászatot. Az elején több nehézséggel is szembenéztünk. A 

greifswaldi klinikán az Erasmus program nem annyira bejáratott, szóval a gyakorlatok első 

napján el kellett magyarázni, hogy mi gyakorlatra jöttünk és nem hospitalizálni szeretnénk. Ez 

főleg az első gyakorlaton volt nehéz, mert utána már tudtunk mondani, hogy korábban már ezt 

elfogadták így. 

Greifswaldba mi autóval mentünk, ami 12 óráig tartott némi pihenővel. A szállásunk egy 

kollégiumban volt. Ezt nagyon egyszerű volt leszervezni, mert a kari koordinátor megírta, hogy 

kinek kell írni és néhány emailben meg lett beszélve. Egy vendégrészlegben kaptunk egy 

szobát, amiben egy asztal és egy szék volt, így kellett még egyet venni, hogy tudjunk tanulni. 

A kórháztól 5 perc, a belvárostól 15perc sétára voltunk. Két szobához tartozott egy fürdő, illetve 

egy konyha. Mivel ez egy kisváros volt, a tömegközlekedést nem vettük igénybe, de így is 

mindenhová el tudtunk menni. 

A neurológia gyakorlattal kezdtük. Itt egy olyan osztályra kerültünk, ahol mozgásszervi 

betegek vannak. Reggel 8-ra kellett menni a reggeli megbeszélésre, utána egy rezidenssel 

voltunk és az osztályos munkába segítettünk be, például a betegfelvételben, vérvételben, illetve 

lumbálpunkcióban. Ezután a sebészet gyakorlat jött. Itt reggel 7-re kellett ott lenni átöltözve. 

Reggeli vizittel kezdtünk, majd vérvételek és műtétek. Mindenféle műtéten voltunk és valóban 

hasznosak voltunk számukra. Mindennap legalább 4ig kellett maradni, de volt, hogy fél 6-ig. A 

szülészeten 3 osztály volt és itt forogtunk, fél 8-ra mentünk és általában 4 órakor jöhettünk el. 

Először a mellcentrumban voltam, ahol a hét elején a szakrendelésen, míg a hét második felében 

műtőben voltam. Aztán a szülészetre kerültem, ahol nagyon sok császáron asszisztálhattam és 

megtanulhattam a terhesultrahang alapjait. Végül a nőgyógyászaton voltam, ott mindennap a 

műtőben voltam, mivel kevesen voltak, nagyon sokat kellett lenni a műtőben asszisztálni. 

Hétvégénként mindig kirándultunk. Először Rügen szigetére mentünk, majd Usedomra. 

Sok szép nagy város is elérhető közelségben van Greifswaldtól, így voltunk Rostockban, 

Lübeckben, Schwerinben, Hamburgban, Berlinben és a lengyelországi Szczeczinben is. 

Valamint elmentünk Koppenhágába és onnan tovább Malmöbe, majd Trelleborgból komppal 

vissza Rostockba. 



Kondor Bence 
PTE-ÁOK-ÁOSZ, VI. évfolyam 
Németország, Mecklenburg-Vorpommern, Greifswald, Universitäts Medizin 
 
Purger Nóra 
PTE-ÁOK-ÁOSZ, VI. évfolyam 
Németország, Mecklenburg-Vorpommern, Greifswald, Universitäts Medizin 
 
 
 

Az Erasmutól kapott pénzből mi kijöttünk. A szállás 245 euro volt egy hónapra a 

takarítással és az ágyneműcserével együtt. A kórházban volt menza, ahol diákáron tudtunk enni, 

ami 2-4 euro volt naponta, ezért a pénzért nagyon laktató és finom ebédet kaptunk desszerttel 

együtt. A boltban a termékek körülbelül ugyanazon az áron voltak, mint itthon. Csak a kész 

hústermékek (szalámi) voltak drágábbak, meg természetesen a szolgáltatások is jóval 

drágábbak, mint itthon. 

Amit hiányoltunk, az a közösség volt. Mi egy másik Erasmus diákkal sem találkoztunk, 

illetve nem volt egy program sem szervezve. De ez legalább önállóságra tanított. Nagyon távol 

voltunk az otthontól, de nagyon jól éreztük magunkat és szívesen visszamennénk oda. Nagyon 

sok érdekes embert ismertünk meg és sokat fejlődött a nyelvtudásunk. Greifswaldot 

mindenkinek tudom ajánlani, mivel különösen szépen beszélnek ott németül, könnyű megérteni 

őket és örülnek, ha az anyanyelvükön szólnak hozzájuk. 
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Képek: 
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Purger Nóra 

Az Erasmusról részletesebben először a barátom nővérétől hallottam, aki 3 éve volt 4 hónapot 

Németországban. Elsőnek Greifswaldot jelöltem meg a barátommal együtt, mert ez tűnt a legérdekesebb 

német helynek, északi, tengerparti kis nyugodt városnak tűnt, és sikerült is helyet nyernünk. Nagyon 

vártuk, mert tudtuk, hogy egészen más lesz egy új ország egészségügyét megismerni, és ott tanulni. 

A neurológia, a sebészet-traumatológia és a szülészet-nőgyógyászat gyakorlatainkat töltöttük ott 

szeptembertől novemberig. Greifswald nagyon messze van, és mi autóval mentünk, így 12-13 órás volt 

az út, de nagyon megérte! Mi egy kollégium vendégrészlegében laktunk. Ennek befizetése, és internet 

intézése kicsit bonyolult volt, de megoldottuk. A probléma az volt, hogy tilos a wi-fi router, és a szobában 

egyetlen internetes konnektor volt, így ketten osztoztunk egy kábelen. A blokk egyébként úgy nézett ki, 

hogy volt egy közös szobánk, volt egy másik szoba és a kettőhöz tartozott egy fürdő és egy konyha. 

Nekünk tökéletesen megfelelt. 

A gyakorlatok nagyon hasznosak voltak. A neurológián három osztályrész van, egy stroke- 

poststroke, egy mozgászavaros, és egy általánosabb. Mi a mozgásosra kerültünk így főleg Parkinsonos 

betegeket láttunk. Csinálhattunk vérvételeket, aktívan részt vettünk a betegfelvételben, sőt 

lumbálpunktálhattunk is. A sebészetet az általános sebészeti osztályon töltöttük. Itt minden reggel vért 

kellett venni, kanülöket cserélni, napközben pedig vagy a műtőben asszisztálhattunk vagy beteget 

vettünk fel. Szinten minden féle műtétet láttunk. Epe, vakbél, hasnyálmirigy, lép, gyomor, máj, bél, 

végbél, tényleg nagyon változatos volt minden nap és a műtőben mindig sokat magyaráztak is. A 

traumatológián egyik nap a műtőben voltunk másik nap a sürgősségin, felváltva, így mindenbe 

beleláttunk egy kicsit. A szülészet- nőgyógyászat pedig három részből áll, a szülészet és a nőgyógyászat 

mellett oda tartozik még a mellcentrum is. Mi úgy lettünk beosztva, hogy 2-2 hét az előbbi, míg 1 hét 

az utóbbi helyen, és felváltva, forogtunk. Mindegyiket nagyon élveztük. A nőgyógyászaton és a 
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mellcentrumban rengeteg műtéten asszisztáltunk, láttunk focilabda méretű petefészektumort is, de 

számos kisebb beavatkozásban is résztvettünk, de persze nem minden nap a műtőben telt, jártunk 

szakrendelésen is, ahol nőgyógyászati vizsgálatok menetét láthattuk, illetve sok mellultrahangot 

csinálhattunk. A szülészeten pedig számos szülést láttunk, illetve a császárokon mindig 

asszisztálhattunk is. 

A hétköznapok általában 7-7.30-16.00-16.30ig tartottak így főleg azzal teltek, hogy kipihentük a 

napot, de a hétvége mindig a kirándulásé volt. Greifswald annak ellenére, hogy egy kisváros, nagyon 

szép. Hangulatos főtere van és szép utcácskái, tipikus északi kinézetű házakkal és meseszép a 

tengerpartja, strandja. Szeptember elején még megfürödtünk a tengerben, 19 fokos volt. Sok hangulatos 

kis beülős hely is van, a mi egyik kedvencünk a Ryck folyó partján lévő olasz pizzéria lett. Nekünk 

alapvetően nagyon megtetszett a város, de főleg inkább a környéke. Nagyon sokat kirándultunk, minden 

hétvégén útrakeltünk valahová. Rögtön első hétvégén Rügen szigetén jártunk bükkerdőben kirándulni, 

mész sziklás tengerpartot csodálni. A sziget nagy része nemzeti park és az UNESCO világörökség része, 

de több tengerparti városban, faluban megfordultunk csodálni a Balti-tengert. Sok szép nagy város is 

elérhető közelségben van Greifswaldtól, így voltunk Rostockban, Lübeckben, Schwerinben, 

Hamburgban, Berlinben és a lengyelországi Szczeczinben is. Sőt komppal átmentünk Dániába, ez két 

óra volt Rostockból, ami 70km-re van Greifswaldtól, és jártunk Svédországban is, az Øresund hídon át, 

mely Európa leghosszabb hídja, és végül Svédországból 6 órás kompozás után jutottunk vissza 

Németországba. Azt hozzá kell tenni, hogy mindez a sok-sok kirándulás nagyon nehéz lett volna autó 

nélkül, így azt javaslom, oda mindenképp így menjen az ember. Nagyon sok természeti látnivaló van a 

környéken, de a nagyobb városok azért mind 70-270km távolságra, amit egyszerűbb autóval megtenni, 

mint folyton igazodni a tömegközlekedéshez. 



Kondor Bence 
PTE-ÁOK-ÁOSZ, VI. évfolyam 
Németország, Mecklenburg-Vorpommern, Greifswald, Universitäts Medizin 
 
Purger Nóra 
PTE-ÁOK-ÁOSZ, VI. évfolyam 
Németország, Mecklenburg-Vorpommern, Greifswald, Universitäts Medizin 
 
 
 

A pénzünkből, amit az Erasmustól kaptunk, mi jól kijöttünk, de persze a sok kirándulás miatt nem 

mérvadó a helyzetünk, biztosan ki lehetett volna hozni még kevesebből, illetve szerintem nagyon egyéni 

is, mire elég. A koli 245€/hó/fő volt, a kórház melletti menzán pedig 2-4€ egy tartalmasabb ebéd, ezen 

felül a költség igények szerint más és más, de alapvetően pl. egy Lidlben hasonlóak (minimálisan több) 

az árak, mint itthon.  

Amit hiányoltunk, az a közösség volt. Mi egy másik Erasmus diákkal sem találkoztunk, és mivel 

a kollégium ilyen blokkos volt, így ott sem volt lehetőségünk ismerkedni, de jó volt arra, hogy kicsit 

önállóak lehettünk, hiszen senki nem volt ott 1200 km-rel odébb, csak magunkra számíthattunk (meg 

persze emailben a koordináturunkra bármiben). Összességében mindenkinek nagyon ajánlom, mert 

rendkívül izgalmas és tartalmas 3 hónap volt, sok új érdekes embert ismertünk meg a kórházban, nagyon 

sokat tanultunk, és rengeteg mesés helyre jutottunk el. 

Greifswald és a Balti-tenger 
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Rügen szigete (kb. 50 km Greifswaldtól, nagy része UNESCO világörökség)  

 

 

 

 

 

 

 

Berlinbe is eljutottunk 
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Ilyeneket ettünk 2-4 euróért (attól függően, hogy a kb. 5 féléből mit választottunk) a kórház   

elletti óriási menzán       

 


