
Erasmus beszámoló – Würzburg 

Düh Adrienn 

9 hetet töltöttem a hatodévemből Würzburgban 2016.09.28-2016.11.27-ig 

évfolyamtársammal, Aubrecht Biankával.   

A kiutazás nem jelentett problémát, mivel Bianka apukája vitt ki bennünket autóval, hazafelé 

szintén az autós megoldást választottam, telekocsival jöttem haza. Az odafelé út kb.12 óra 

volt, míg a hazafelé út a több utas miatt kb. 15 óra. 

A szállással nekünk nem kellett foglalkozni, mivel Würzburgban egy magyar professzor 

az egyik Erasmus koordinátor, ő mindent elintézett nekünk a szállással kapcsolatban. 

Egy nővérszállóban laktunk (250 EUR/hó + 35 EUR végtakarítás), mindenkinek volt saját 

szobája. A szobához tartozott saját vizes blokk és szerencsére egy nagy ruhásszekrény is.  

Minden egyes szinten volt egy konyha, azonban a konyhában gyakorlatilag semmi nem volt, 

se vízforraló, se mikro, se edények, így elég hasznos volt, hogy Biussal vittünk kis fazekat, 

serpenyőt, tepsit, fakanalat, mert így meg tudtuk oldani a hétvégi főzéseinket. A nővérszálló 

előnye volt, hogy én a tőle gyalog 5 percre lévő egyetemi klinikán töltöttem mindkét 

gyakorlatomat, ami reggelente igen hasznos volt. A szállásunkon nem volt internet, a Tchibo-

ban vásároltunk mobil internetet, ami nem volt a legjobb választás, elég sok problémánk volt 

az internettel, nagyon sokszor megszakadt, illetve borzasztó lassú volt. 

Beiratkozás után (107 EUR) ingyen használhatjuk a tömegközlekedési eszközöket 

(egyébként 107 EUR a Semesterticket), és diákkedvezményt adnak a menzán (4,30 – 

4,80 EUR/menü).  

2 gyakorlatot töltöttem Würzburgban: a belgyógyászat gyakorlatból négy hetet és az öt hetes 

sebészet gyakorlatot. Mindkettőt a nővérszállóhoz 5 percre lévő ZIM-ZOMban (Zentrum für 

Innere Medizin=ZIM, Zentrum für Operative Medizin) töltöttem. A kardiológián voltam négy 

hetet, ahol lehetőségem volt végre az orvostudomány gyakorlatias oldalát is megismerni. Egy 

átlagos nap a reggeli viziteken való részvétellel kezdődött, majd következett a vérvétel, amit 

együtt végeztem az osztályon lévő PJ-tal és a 2 Blockpraktikanttal, akik mindig nagyon 

segítőkészek voltak velem, bármi kérdésem volt, mindig segítettek. A vérvételek után pedig 

felvettük az osztályra érkező betegeket, az első héten még egy német diák segítségével, aztán 

önállóan vettem fel az anamnézist és végeztem el a fizikális vizsgálatot. Minden egyes felvett 

beteget referálni kellett az adott rezidens orvosnak, akik szintén nagyon kedvesek voltak. 

Megtanultam a kanül behelyezést is, húztunk ki centrál vénás kanült, vettünk hemokultúrát, és 

még lehetne folytatni a hosszú sort.  

A négy hét belgyógyászat gyakorlat után következett a sebészet-traumatológia gyakorlat. 

Az egy hét traumatológiát a traumatológia ambulancián töltöttem, majd a négy hét sebészetet 

az általános sebészet privát osztályán. Annak ellenére, hogy reggel 6:45-re kellett menni a 

reggeli professzori vizit miatt, nagyon megszerettem a sebészetet, pedig korábban nem volt a 

szívem csücske.  A korai vizit után fél 8-kor volt a reggeli sebészeti megbeszélés, aztán 

kezdődtek a műtétek. Itt is mi, hallgatók vettünk vért a betegektől, illetve sok műtéten is részt 

vehettem, a legtöbb műtéten asszisztálhattam is. Heti két alkalommal volt egy-egy másfél órás 

oktatás az ottani hatodéveseknek, melyen természetesen én is részt vehettem. Nagyon hasznos 



volt, rengeteget profitáltam belőle, és különösen sokat segített a vizsgára való felkészülésben. 

Ha időm engedte, akkor a professzor úr előadásán is részt vettem. 

Összességében elmondhatom, hogy mindkét gyakorlatom során nagyon sok, főleg 

gyakorlatias tudással gazdagodtam. 

Ami a várost illeti, Würzburg nagyon szép hely, meg van a maga kis varázsa, igazi kis 

óvárosi hangulatot idéz. Rengeteg a szebbnél szebb látnivaló: Residenz, Burg, Festung 

Marienberg, Marienkappelle, Altemainbrücke… Mivel nem voltak szervezett Erasmus 

programok, így Biankával ketten szerveztünk magunknak szabadidős programokat, a 

gyakorlat végére lett kedvenc kávézónk és éttermünk is.  Elmentünk Nürnbergbe, 

Bambergbe, Münchenbe, mindegyik várost csak ajánlani tudom. 

Összességében elmondhatom, hogy rengeteg élménnyel, tapasztalattal 

gazdagodva tértem haza Würzburgból. 

 


