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Gyakorlat dátuma: 

2018.07.02-27. 

Klinika, gyakorlat (szakmai tapasztalat):  

A 4. évfolyam utáni kötelező sebészet gyakorlatomat töltöttem Thaiföldön. A gyakorlat első két hetét 

a Prince of Songkla University Medical School Idegsebészeti osztályán töltöttem. A következő két hét 

során a Szív-Mellkas-sebészeten tevékenykedtem.  

Az Idegsebészeten minden reggel máshogy telt.  Egyik napon az előző heti érdekes eseteket 

 beszéltük meg, másik nap a fekvőbeteg osztályon a betegek vizsgálatában segédkeztünk. Szerdai 

napokon Journal Club-ot tartottak, ahol az ottani rezidensek érdekes új tanulmányokat mutattak be, 

majd a tanulmány diszkussziója következett a szakorvosok, rezidensek, diákok által. Egyes napokat a 

járóbeteg ellátáson töltöttünk, de legtöbbször a napunk legnagyobb részét a műtőben, ahol az 

orvosok és diákok számos hasznos információval láttak el minket. 

A Szívsebészeten is hasonló menetrend volt. Hétfőnként járóbeteg ellátás, a hét többi napján az 

érdekesnél érdekesebb műtétek. 

 

Étkezés: 

A korházba ebédet majdnem minden nap kaptunk. Nagyon ízletes, jó hangulatú étkezéseket 

töltöttünk el az osztályon. Ezen kívül a korházban volt egy ebédlő, ahol rengeteg étel közül lehetetett 

választani. 

Esténként lehetőség volt a campuson enni, de mi sokszor a városi éttermeket választottuk thai 

barátainkkal. Az Egyetem mellett egy Tesco is volt. 

 

Szállás: 

A szállásunk egy 3 szobás apartmanban volt kb. két perc sétára a kórháztól. Mindenkinek külön 

szobája volt, légkondi, konyha, hetente takarítás is részét képezte a szállásnak. 

Ösztöndíj összege, megélhetés költségei: 

A Ösztöndíjunk összege 3900 BAHT volt, amit megérkezéskor szép borítékban kaptunk meg. 

A megélhetés költségei egyáltalán nem voltak magasak. Egy átlagos étel ára 50-150 BAHT között 

mozgott. A mosás ára 20 BAHT volt. A konditerem, uszoda 10-10 BAHT volt a campuson. 



 

Utazás, közlekedés: (repülőút, Thaiföldön belüli) 

A repülőutunk során először Kijevben, majd Bangkokban kellett átszállni és Hat Yai repülőtéren 

szálltunk le végül, ahol már vártak minket a thai szervezők. Összességében nagyon hosszú a repülőút 

és drága. 

Thaiföldön belüli repülőút kifogásolhatatlan, de a szárazföldi közlekedést picit veszélyesnek tartatom. 

Lehetőség volt mikrobusszal, normál busszal, autóval utazni. Városon belül a TUK-TUK volt a nyerő. 

 

Egyéb hasznos tudnivalók, tanácsok a leendő hallgatók számára: 

Óriási élménynek tartom ezt a cseregyakorlati lehetőséget. A thaiföldi kedvesség, fogadtatás 

vendégszeretet egy olyan dolog, amit ezelőtt még soha nem tapasztaltam. Szakmai oldalról is nagyon 

hasznosnak találom a gyakorlatot.  

Az ázsiai kultúra nagyban különbözik az európaitól, de én egy nagyon pozitív élményként fogtam fel. 

Mindenkinek ajánlom ezt a szakmai gyakorlati lehetőséget, életre szóló élménnyel gazdagodtam. 

 

Köszönetet szeretnék mondani a PTE ÁOK Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának és a Romhányi 

György szakkollégiumnak. 

 

Schranz Dániel 

 

 



 

 


