
Keck School of Medicine, University of Southern California 
 

Accomodation:  
 
About the united hungarian house. 
- you can find a better apartment on airbnb at this price 
- no kitchen, no washing machine, small rooms, you have to share your 
room with each other, perhaps even the bed! 
- often loud and dirty events in the house (mexican party, hungarian 
meetings, etc.) 
 
Clinical practice: 
 
It really depends on your mentor, department, hospital, but general, 
they are strict about your schedule, you are not allowed to miss days...  
Inpatient practice: Usually you have to follow-up 1-2 patients during 
your rotation. 
Outpatient practice: You are just an observer, but usually doctors allow 
you to examine patients. 
 
Overall, you can learn a lot. In my oppinion, you should review the 
English terminology, especially which is used by your department. 
 
Public transport (bus, metro, über?) 
 
Google map helps you a lot, but you can download the official app of 
the LA Metro public transport (PT) where you can find the time table. I 
think, the PT is not as bad as the locals think here. You can travel with 1 
or 2 buses to everywhere in LA! Before the mobility, download the 
über app, you will use it many times here, especially when you are with 
friends, as you can share the prices. 
 
 
 
 



Recommended places to visit: 
 
LA: Santa Monica pier, Venice beach, Malibu, Griffith observatory, 
Hollywood sign, Downtown, Korea town 
 
Las Vegas - Flagstaff - Grand Canyon 
 
San Francisco - Yosemiti 
 
Santa Barbara 
 
San Diego 
 
Ezek voltak a jótanácsok a következő generációk számára. Most pedig 
leírnám milyen személyes tapasztalatokkal és élményekkel gazdagodtak 
ebben a csodálatos két hónapban. 
 
Az első héten volt időnk városnézésére és az akklimatizálódásra. 
Veronika segítségével bejártuk Los Angeles legikonikusabb pontjait, 
úgymint Santa Monicát a csodálatos óceán parttal, illetve a Griffith 
Observatoryt a Hollywood felirattal. Nagyon jól esett mindannyiunknak, 
hogy Andrew meghívott minket az otthonába, ahol néhány családias 
estét tölthettünk el. Többek között elvitt minket Ronald Reagen életéről 
szóló múzeumba, valamint voltunk olyan szerencsések, hogy 
elmehettünk vele Las Vegasba és a Grand Canyonba. Életre szóló élmény 
volt átélni egy vegas-i éjszakát, bemenni a casinokba és kockázni 
néhányat. Számomra a csúcspont viszont Grand Canyon National Park 
által kínált fantasztikus látvány volt. Sosem fogom elfelejteni ezt a 
természeti csodát, a maga mélységeivel és „végtelen” távolságaival. 
 
Sikerült eljutnom San Diegoban, ami a maga csodálatos kisvárosi, kikötői 
hangulatával kiragadott minket a Los Angeles-i forgatagból és igazi 
nyaralási élménnyel gazdagodhattam. 
Hasonló atmoszférája volt Santa Barbarának is, ahol egy gyönyörű 
napsütéses délutánt töltöttünk az óceán partján. 



 
A kórházban eltöltött idő is számos meglepetést tartogatott a 
számomra. Példaértékűnek tartom az orvosok betegekhez való 
hozzáállását, rendkívüli türelemmel és tisztelettel viselkedtek velük. 
Tetszett, hogy mindig volt idő a kérdéseimre és arra, hogy én is 
megvizsgálhassam a betegeteket a sürgősségi osztályon. 
A Neonatológia osztályon 2 kis koraszülöttet kellett követnem, akinek az 
állapotáról minden nap beszámoltam a vizitek alkalmával. 
Megtiszteltetés volt, hogy egy ilyen nemes feladatot bíztak rám, annak 
ellenére, hogy előtte még nem volt alkalmam bizonyítani. Az orvosok 
titulustól függetlenül forgó rendszerben voltak alkalmazásban az 
osztályon, aminek köszönhetően, sok-sok embert megismerhettem és 
mindenkitől más-mást tudtam tanulni.  
 
Az amerikai embereket összességében nagyon kedvesnek találom, 
mindig készségesen útbaigazítottak és segítettek, ha valami problémám 
volt. Segítőskészek voltak az utcán és a kórházban is. Meglepő volt a 
számomra, hogy az éjszaka közepén is biztonságban éreztem magamat. 
Soha senki nem szólított le, nézett rám csúnyán vagy provokált 
konfliktust.  
 
Fantasztikus élményekkel gazdagodtak, lehetőségem volt kipróbálni 
koreai, indiai, mexikói és japán konyhát is, ami egy hosszú és fárasztó 
munkanap után képes volt újra felrázni kicsit. 
 
Nagy sportrajongó lévén örömömre szolgált, hogy átélhettem két NBA 
meccset is a Staples Centerben, egyszer a L.A. Lakers, egyszer pedig a 
L.A. Clippers játszhatott hazai színekben a szemem láttára. Itt 
természetesen az időtöltések sora nem érhet végett, ugyanis 
eltöltöttem egy varázslatos napot a Universal studióban, ahol élőben 
megtekinthettem számos híres film forgatási helyszínét. 
 
Rengeteg kedves embert megismertem, mind a Magyar Tudós Klubban, 
mind pedig a Magyar házban, remélem a jövőben is tartjuk majd a 
kapcsolatot és minél előbb találkozunk. 


