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2017. márciusában került meghirdetésre a Nemzetközi Kapcsolatok Irodája által az a lehetőség, 

melynek köszönhetően a hatodéves belgyógyászat gyakorlatom felét, 4 hetet New Yorkban 

tölthettem. Ez a lehetőség a Weill Medical College of Cornell University Medical Student 

Programjának keretei között jött létre, és az egyetemünkről három másik (2 német és egy 

magyar) hallgatóval együtt mi voltunk az első résztvevők. Ennek megfelelően az ügyintézés 

sok papírmunkával és utánajárással járt, de úgy érzem, az élmény megérte a befektetett időt és 

energiát. Ezzel az összefoglalóval rövid áttekintést szeretnék adni az előkészületekről és 

magáról a gyakorlatról, és remélem, hogy a jövőben másnak is része lehet abban a felejthetetlen 

élményben, amit pár hét New York-i tartózkodás adni tud. 

Már a pályázat kiírásából is kiderült, majd később a jelentkezéskor is felhívták rá a 

figyelmünket, hogy annak ellenére, hogy a kurzus tandíját (kb. 2000 USD) és a repülőjegyet a 

magyar hallgatóknak az egyetem fizeti, jelentős költségekkel kell számolnunk. Saját magunk 

fizettük a szállást, a jelentkezési procedúra során felmerülő költségeket, valamint az ott 

tartózkodásunk alatt az étkezést, közlekedést stb. is.  

A négy hetes gyakorlat a Weill Cornell University egyik elektív kurzusának számít; ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy az ottani végzősök a kötelező tárgyak teljesítése után 

jelentkeznek rájuk, általában olyan szakterületre, ami a jövőjük szempontjából érdekes lehet. A 

jelentkezési lapon kilenc kurzust kell kiválasztani egy megadott listából és prioritási sorrend 

szerint megjelölni – ezen listák alapján osztják be, hogy ki milyen gyakorlaton fog tudni részt 

venni. Én belgyógyászati és szülészet-nőgyógyászati kurzusokat jelöltem meg, melyek közül 

végül a nefrológiára kerültem a NewYork-Presbyterian Queens kórházba. A másik, nemzetközi 

hallgatókat is fogadó kórház Manhattanben van; rajtunk, magyar hallgatókon kívül szinte 

mindegyik külföldi hallgató ide került a novemberi turnusban, de szakmailag a queens-i kórház 

is nagyon magas színvonalat képvisel.  

Szállást direkt a kórház közelében kerestünk. Dianne, a kinti kapcsolattartónk küldött pár 

weboldalt, ahol az egyetem hallgatói hirdetnek kiadó szobákat/lakásokat, de ezek Weill 

Cornell-es e-mail cím nélkül használhatatlanok voltak. Azt is ő mondta, hogy kollégiummal ne 

próbálkozzunk, úgyis mind be van telve – bár a jövőben, ha valaki Manhattanbe kerül, talán 

érdemes jobban utánajárnia ennek, az egyik külföldi hallgatónak ugyanis sikerült bekerülnie. 

Mi végül Airbnb-n találtunk egy, a kórháztól gyalog kb. 5 percre lévő szállást, az ottani 

viszonyokhoz képest elfogadható áron (franciaágyas szoba, közös konyha és fürdő, kettőnknek 

5 hétre összesen kb. 1700 USD-ért).  

Bár a repülőjegyeket a PTE intézte (londoni átszállással mentünk), a kinti egyetemtől kapott 

fogadólevél szerint meghatározott, a beutazáshoz és a gyakorlathoz szükséges B2-es, azaz 

turistavízumnak utána kellett járnunk. Mivel Magyarország 2009 óta részt vesz az amerikai 

vízummentességi programban, maximum 90 napos tartózkodásig a turistavízum kiváltható az 

ún. ESTA-val, ami 14 USD-ba kerül. Mi ezzel utaztunk, és semmi gond nem volt a határon (bár 

a turistavízum hivatalosan nem jogosít az USA-ban való munkavégzésre vagy tanulmányok 

folytatására, ha bármi gond lett volna, én a fogadólevélben leírtakra hivatkoztam volna). ESTA-

t csak a hivatalos felületen keresztül igényeljetek, a közvetítő oldalak gyakran plusz összegeket 

számítanak fel, teljesen fölöslegesen! (Bővebben: http://tinkmara.com/2018/01/28/utmutato-a-

sikeres-hataratlepeshez-esta-val/ ) 

http://tinkmara.com/2018/01/28/utmutato-a-sikeres-hataratlepeshez-esta-val/
http://tinkmara.com/2018/01/28/utmutato-a-sikeres-hataratlepeshez-esta-val/


A jelentkezéstől a kiutazásig eltelt idő alatt rengeteg dolgot kellett még elintéznünk. Először 

egy skype interjún vettünk részt, ahol Dianne elmondott pár gyakorlati információt, majd több 

online tesztet töltöttünk ki (tűz- és adatvédelem, kórházhigiénia stb.). Az utasbiztosítást 

önállóan intéztük, a műhiba biztosítást a Dianne által ajánlott helyen kötöttük, és nekem 272 

USD-ba került (aki műtőbe is megy, annak valamivel több lesz ez az összeg). A 30 USD 

regisztrációs díj befizetése nehézségekbe ütközött, mivel csak csekken keresztül lehetett 

fizetni, az itthoni bankok közül azonban egyiknél sincs ilyen átutalási lehetőség. Ezt a helyzetet 

végül egy ott élő rokonom segítségével oldottuk meg, és a problémát a Weill Cornell felé is 

jeleztük a gyakorlat végén leadott feedback-ben. Egy egészségügyi alkalmassági igazolást is 

ki kellett töltetni a háziorvossal, amihez a következő dolgok szükségesek: negatív tuberculin-

teszt vagy egy éven belüli negatív tüdőszűrő-eredmény, varicella-, rubeola-, kanyaró-, 

mumpsz- és hepatitis-B antitest titerek, a védettségi szintet igazolandó; ezek a vizsgálatok is 

plusz költségekkel jártak. Mivel influenza-időszakban mentünk, be kellett adatnunk az 

influenza elleni oltást is. Összességében azt tudom tanácsolni, hogy minden dokumentumot 

mentsetek el, és vigyetek magatokkal egy nyomtatott/fénymásolt verziót is.  

Az első gyakorlati hét előtti csütörtökön egy orientációs napon vettünk részt, ahol további 

információkat kaptunk Dianne-től, és egy újabb paksaméta kitölteni való papírt. A kórházban 

van pár, számunkra elsőre furcsának tűnő szabály: pl. a hallgatók szigorúan csak csípőig érő, 

hosszú ujjú köpenyt hordhatnak (mi kint vettünk magunknak egy-egy megfelelőt), valamint 

nem szabad farmert és sportcipőt hordani, a „semi-formal” öltözet elvárt. Aznap fényképes 

névkártyákat is készítettek nekünk, de ezt a procedúrát az első napon a queensi kórházban is 

meg kellett ismételni. A kórházi számítógépes rendszerhez nem kaptunk hozzáférést, mert mire 

ez elintéződött volna, letelt volna a gyakorlat. Így a gyakorlat legaktívabb része a viziteken 

való részvétel volt: egy vizit azonban sokszor több, mint kétórás volt, és az orvosok 

megpróbálták megragadni az alkalmat, hogy kérdésekkel bombázzanak, tanítsanak. Hamar 

kiderült, hogy van különbség az ottani és a hazai oktatás között: valahogy más, kicsit 

gyakorlatiasabb nézőpontból közelítik meg a dolgokat. Heti kétszer részt vettem az ambuláns 

rendelésen is: ez számomra kifejezetten érdekes volt, úgy tűnt, mintha több idő jutna egy-egy 

betegre, mint itthon. Itt volt lehetőség többet beszélgetni az orvosokkal is. Az viszont a mai 

napig érthetetlen számomra, hogyan hallanak meg bármit is a fonendoszkóppal 

pulóveren/pufidzsekin keresztül :D Egyszer egy előadást is kellett tartanom egy általam 

választott nefrológiai témáról, ezt szerencsére nem vették túl szigorúan. Többször részt vettem 

délutáni szakmai megbeszéléseken és továbbképzéseken is.  

Az étkezést hét közben általában a kórház menzáján oldottuk meg: ebédelni 7-10 USD-ért 

lehetett, de lehetőség volt ott reggelizni és vacsorázni is. Mivel mindenhol édesen és igen 

sótlanul főznek, érdemes feltérképezni a közelben lévő boltokat; mi a Target-ben vásároltunk 

gyakran. Mivel egy kínai negyed közepén laktunk, kipróbálhattunk ázsiai ételeket is. Egyébként 

kihagyhatatlan a bagel, a pretzel és a klasszikus New York cheesecake! 

A többi külföldi hallgatóval három szervezett alkalommal találkoztunk: első héten egy, az 

országokat bemutató ismerkedős esten, egy jótékonysági koncerten és a záró interjún, ahol 

mindenki összefoglalta pár mondatban, mik voltak a tapasztalatai a gyakorlaton. Összességében 

jó véleményeket hallottam, senki nem mondta azt, hogy nem érte meg részt venni az adott 

kurzuson, maximum azt, hogy nem azon a területen fog dolgozni a jövőben.  

A szabadidőnkben igyekeztünk a lehető legjobban kihasználni a New York adta lehetőségeket, 

és azt hiszem, sikerült is. Érdemes metrókártyát venni (123 USD egy hónapra), mert sok buszra 

is fel lehet vele szállni, és tömegközlekedéssel mindenhová el tudtunk jutni. Ajánlom még a 

New York Citypass-t is, ezzel 122 USD-ért lehet megnézni 6 helyi nevezetességet (részletek: 

https://www.citypass.com/new-york ). Az egyik hétvégén ellátogattunk Washingtonba is.  

https://www.citypass.com/new-york


A kint tartózkodás alatt mindenki segítőkész volt, és lenyűgözött a város kulturális 

sokszínűsége is, de a hazai ízek és a jó kávé azért hiányoztak. Összességében nagyon jó 

élményben volt részem; örülök, hogy lehetőséget kaptam a programban való részvételre. 

 

Szabó Dorottya 

 

 

dfiaef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A programban részt vevő többi hallgatóval és Dianne-el (első sor bal szélén) a záró interjú után 

 



 

Utolsó napok egyike a kórházban, karácsonyi hangulatban 

 



 

Manhattan sziluettje és a Brooklyn híd 

 

 



A Rockefeller Center kilátóján, a Top of the Rock-on (háttérben Manhattan és az Empire 

State Building) 

 

 

Central Park 


