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Ma numesc Victor Sacaliuc, student la Medicina Generala UMFT.  

In vara din anul V de studii am aplicat pentru a merge in Erasmus placement la 

clinica de Ortopedie si Traumatologie din Padova. Aceasta este o varianta de 

Erasmus echivalenta cu practica de vara pe care o facem in Romania si se poate 

aplica doar pentru o perioada de MINIMUM 2 luni. Tin sa evidentiez faptul ca, 

Padova nu se regasea pe lista de orase pentru care se poate aplica, de aceea a 

trebuit sa trimit eu zeci de e-mailuri pentru a primi, in sfarsit, un raspuns pozitiv de 

la aceasta clinica. Padova este un oras din nordul Italiei si se afla in regiunea 

Veneto, foarte aproape de Venezia. 

Initial, imi castigasem locul pentru Kiel, in nordul Germaniei, dar ulterior am decis 

sa merg in Padova pentru ca acolo lucreaza parintii mei de foarte multi ani si acolo 

as vrea si eu sa imi fac rezidentiatul.  

 



Padova nu este unul dintre cele mai frumoase orase, insa este cunoscut ca fiind 

unul dintre centrele universitare cele mai importante din Italia, in mod special in 

domeniul medicinei. Am incercat mai multi ani la rand sa imi fac practica de vara 

in Padova, dar nu primisem raspuns de la biroul de Relatii Internationale si asa am 

decis sa incep sa contactez direct medicii pe care ii gaseam pe paginile clinicilor. 

Am scris la foarte multi doctori pana am ajuns sa-i scriu domnului profesor 

Ruggeri Pietro(director la Clinica de Ortopedie si Traumatologie din Padova) si in 

sfarsit am primit un raspuns ca ma accepta sa fac traineeship-ul la ei.   

A trebuit sa completez foarte multe documente si sa efectuez analize medicale, dar 

intr-un final am reusit sa optin actele si sa incep practica acolo.  

 

          Programul de Luni pana Vineri era astfel:  

• La ora 07:15 avea loc un meeting intr-o incapere unde se intalneau medicii 

rezidenti cu medicii specialisti si discutau cazurile mai grele impreuna. 

Medicii rezidenti prezentau cazurile cu ajutorul unui proiector; 

• In jurul orei 8 rezidentii incepeau sa mearga pe sectie, in ambulator sau in 

sala de operatie in functie de rotatiile pe care le aveau; 

• Orarul varia in functie de pacienti dar se lucra pana pe la ora 15:00;  

• Luni, miercuri si joi domnul profesor avea program la cabinet de la ora 

15:00 pana cand termina cu toti pacientii(uneori stateam si pana la ora 

20:00); 

• Sambata si duminica era liber. 



Recunsoc ca nu am mers zilinic in practica si nu am stat mereu toate orele la 

spital, dar am incercat sa merg cat mai mult posibil. Din fericire, nu am avut un 

tutor care sa ma oblige sa stau mereu, deci a fost la alegrea mea sa decid ce imi 

doresc sa fac. 

In salile de operatie nu ne lasa sa facem nimic, doar zicea domnul profesor ca o 

sa ma spal cu el in curand, dar nu am mai avut timp. Insa pe sectie rezidentii ne 

mai lasau sa schimbam pansamentele, sa scoatem firele de sutura etc (dar si aici 

depinde de cine dai). 

Eu am petrecut majoritatea timpului in sala de operatie pentru ca Clinica de 

Ortopedie din Padova este specializata pe partea ONCOLOGICA si am incecat 

sa vad cate mai multe cazuri posibile pentru ca in Romania partea de oncologie 

ortopedica nu e asa de dezvolatata.  

Ca sa intelegeti perfromanta clinicii, aici a avut loc o amputare completa de 

gamba din cauza unei tumori in coapsa dreapta de marimea unei mingi de 

basket:  

 



In concluzie, pot sa afirm ca experienta la Padova a fost foarte satisfacatoare 

din punct de vedere medical si profesional. Mai ales ca, dupa un an de cursuri 

online, am avut posibiliatea, in sfarsit, sa merg si prin spital. Daca va doriti sa 

invatati, consider ca Padova este o locatie buna insa daca doriti sa vizitati si sa 

vedeti locuri mai fruomoase poate ca nu este cea mai indicata. Din privinta 

schimbului cultural, fiind un oras universitar, aveti multe posibilitati sa intaliniti 

lume de peste tot. Eu, de exemplu, am avut norocul sa ma impritenesc cu doi 

ortopezi(unul din Brazilia si celalalt din Turcia) care au venit in aceasta clinica 

pentru a-si dezvolta abilitatile chirurgicale pe partea oncologica. Ei de multe ori 

imi explicau inteventiile chirurgicale. 

Wagner si Osman  

 

Datorita acestei experiente, am consolidat dorinta mea de a face rezidentiatul pe 

ortopedie si, in viitor, poate am sa fac o supraspecializare pe partea oncologica. 

In plus, am avut ocazia sa cunsoc putin performanta sistemului sanitar din 

nordul Italiei. Sper sa ajung sa lucrez si eu acolo intr-un viitor apropiat. 

Multumesc frumos universitatii noastre si domnului profesor Ruggeri, cu 

colaboararea secretarei lui, care mi-au oferit posibilitatea sa realizez aceasta 

experienta.  


