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De programul ERASMUS am aflat în anul al II-lea de facultate. De atunci mi-am
dorit să pot pleca într-o astfel de mobilitate deși nu eram sigură că aceasta mi-ar
aduce mai multe beneficii decât bătăi de cap. Cu toate acestea în primul semestru
din al V-lea an de facultate am plecat spre Marseille, Franța și spre universitatea
Aix-Marseille unde urma să studiez în următoarele 6 luni.
Primele zile în Marseille au fost pline. Am vizitat orașul, am întâlnit alți studenți
Erasmus din tot felul de țări și am cunoscut personlalul de la biroul de relații
internaționale, cei care aveau să se ocupe de toată partea administrativă și
organizatorică a sejurului în Franța.
Marseille este un oraș deosebit. Lucrul cel mai șocant este diversitatea culturală,
tradițională și felul cum toate acestea se integrează într-un singur oraș. Aș putea
spune că oricine are un loc în Marseille. Oamenii sunt mereu politicoși și oarecum
relaxați. Temperaturile
sunt ridicate chiar și pe
timpul iernii. Pentru cine
iubște marea și soarele,
multiculturalismul și
diversitatea, Marseille
este orașul perfect.

Cât despre sistemul
medical ar fi multe de
spus.
Primul lucru pe care l-am observant a fost atmosfera din spital, colegialitatea
dintre personalul medical, respectul care există între medic si pacient și faptul că
studentul este privit ca un coleg mai mic. Sistemul medical este foarte performant,
centrat pe îngrijirea pacientului și pe formarea studenților și a rezidenților.

Studentul are un rol bine definit în spital, participă la actul medical și nu este doar
un simplu observator al cărui rol principal este să nu încurce.

La început o mobilitate Erasmus poate părea dificilă. Trebuie să te descurci
singur într-o țară și o limbă straină, trebuie să te adaptezi unui sistem medical total
diferit și să reușești să te integrezi. Cu toate acestea experiența Erasmus merită din
plin efortul. Este o oportunitate pentru tine ca viitor medic de a-ți deschide mintea
și a vedea cum este un sistem medical performant. În același timp este și o
provocare pentru tine ca persoană de a te adapta într-un mediu total diferit. Deci
lăsați orice fel de emoție negativă și începeți aventura voastra Erasmus.
Succes!
Onițiu Daria-Andrada

