
Pieredzes stāsts par praksi Grieķijā, Ioanninas universitātes slimnīcā 

ERASMUS koordinators bija ļoti draudzīgs un atsaucīgs visu apmaiņas programmas laiku. 

Prakse slimnīcā bija ļoti interesanta. Radinieki pacientu palātās ir vairāk un viņi uzticas 

personālam atšķirībā no Latvijas, kur katrs studenta solis tiek novērots un ar nedrošību 

pieņemts. Personāls un grieķu studenti pieņēma mūs pozitīvi un bija ieinteresēti savstarpējā 

sadarbībā prakses laikā. Ne tikai mums bija interesanti redzēt atšķirības, bet arī viņiem dzirdēt 

to, kā viss notiek pie mums. Viens gan ir skaidrs – nelielam priekštatam par grieķu valodu būtu 

jābūt, jo angļu valoda nav tik populāra, kā gribētos. Ar standarta frāzēm - sasveicināšanos, 

skaitļiem, jā, nē, paldies, - vajadzētu pietikt. Gadījās, ka pacienti runā angliski vairāk nekā 

personāls un studenti. Pa šiem diviem mēnešiem, kurus pavadījām ķirurģijas un patoloģijas 

nodaļā, sastapām tikai vienu bēgli, tāpēc nav jāuztraucas un jādomā par to, ka slimnīcā viņu ir 

ļoti daudz.  

Grieķu kultūra ir ļoti bagāta un reliģija viņiem ir vissvarīgākā vērtība! Katrā palātā pie 

gultas ir ikona un bībele. Cilvēki uz rokas liek melnu rokassprādzi, kas simbolizē ticību. Cilvēki ir 

sirsnīgi un mēdza gadīties, ka ar mani runāja par personīgām lietām, par kurām Latvijā 

svešiniekam nestāstītu. Pilsēta ir ļoti skaista, apkārt kalni, vienīgi ezers ir netīrs un tajā nevar 

peldēties. Var apskatīt dažus muzejus, pils apvidu, aizceļot uz mazo Ioanninas salu ar kuģīti. Ar 

studenta apliecību Grieķijā ir izdevīgi ceļot. Starppilsētu autobusiem ir 25% atlaide turpceļā, bet 

atpakaļceļā uz Ioanninu – 50%. Muzeji daudzviet ir bezmaksas un dažādi braucieni ar atlaidēm. 

Neskatoties uz lielo bezdarbu un mazajām algām valstī, cilvēki ir pozitīvāki un vairāk dodas ielās 

pastaigāties un svētdienas pavada kopā ar ģimenēm. Viennozīmīgi nenožēloju došanos uz 

Grieķiju un, ja būtu iespēja doties vēlreiz, noteikti to izmantotu! 
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1. attēls  

Ioanninas universitātes slimnīcas ieeja no rīta. 

 

2. attēls  

T.E.I. of Epirus

 

 


