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   Mă numesc Pasc Miruna Andreea și sunt studentă în anul VI în cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara, specializarea Medicină Generală. 

   În vara anului 2021 am beneficiat de o bursă de plasament Erasmus+ în orașul Genova, 

Italia. Spitalul în care mi-am desfășurat timp de 2 luni practica de vară se numește Ospedale 

Pediatrico „Giannina Gaslini” și este cel mai mare și important spital de copii din nordul 

Italiei, considerat totodată unul dintre cele mai bune spitale pediatrice din lume. Structura sa 

este organizată în 20 de pavilioane înconjurate de marea Rivierei Ligurice. 

 

 



       

      Țara mea preferată este Italia, deoarece întotdeauna mi-a oferit tot ce mi-aș putea dori: 

orașe superbe, relief variat cu peisaje spectaculoase, cultura gastronomică recunoscută în 

întreaga lume, așadar nu mi-a fost greu să o aleg pentru experiența mea. 

    Am ales Genova deoarece este cel de-al șaselea oraș ca mărime din Italia, capitala regiunii 

Liguria și cum urma să îmi petrec vacanța de vară acolo, a contat enorm faptul că este situată 

pe Riviera Italiană (Riviera Ligurică), care se află între Marea Ligurică și lanțul muntos 

format din Alpii Marittimi și Apenini, așadar are o amplasare geografică perfectă pentru a 

vizita cât mai multe locuri și orașe din această frumoasă țară. 

   Am decis să efectuez această practică în cadrul secției de Obstetrică-Ginecologie, întrucât 

această specialitate mă pasionează. Încă din prima zi, am întâlnit o echipă minunată de medici 

și asistente medicale, care au fost dornici și amabili să mă ajute să mă integrez. Ziua mea la 

spital începea la ora 08:00-08:30 cu efectuarea vizitei la paciente și se încheia în funcție de 

programul stabilit pe aceea zi, în jurul orelor 13:00-14:00. Am avut posibilitatea de a lua 

prânzul în fiecare zi, contracost, la restaurantul spitalului, chiar după terminarea programului 

de practică. 

   Fiind spital pediatric, am avut ocazia de a vedea și de a asista la numeroase nașteri naturale, 

operații cezariană, consulturi și ecografii de morfologie fetală în cadrul departamentului de 

Medicină Fetală și Perinatală. În cadrul acestui departament am avut privilegiul de a-l 

cunoaște pe domnul prof.dr. Dario Paladini , o personalitate importantă în lumea medicală 

internațională. Am avut șansa de a vizita și secția de anatomie patologică, unde am putut să 

văd cum se examinează placentele. Am întâlnit numeroși medici dedicați și foarte buni, care 

mi-au oferit încrederea lor, mi-au explicat si mi-au dat șansa de a participa activ la operații, 

fiind mâna a treia.  

   Din momentul în care am aplicat pentru această bursă, am început să mă pregătesc la limba 

italiană, iar experiența aceasta m-a ajutat să întrețin conversații și să înțeleg această limbă  

mai în detaliu, fapt recunoscut de către personalul medical, care nu o dată m-a lăudat pentru 



felul în care comunic cu ei. Astfel am legat prietenii mult mai ușor și am primit sfaturi, așadar 

consider că este o ocazie perfectă pentru a începe să te descurci într-o altă limbă și mă bucur 

că au fost înțelegători cu mine. Este de preferat pentru un astfel de stagiu clinic cunoașterea 

limbii țării respective pentru a înțelege mai bine partea de consulturi și pentru a te putea 

descurca să întreții un dialog cu pacientele. 

 

   Mi-a plăcut foarte mult faptul că sunt bine organizați, mai ales cu partea de soft a fișelor 

medicale ale pacienților, importanța pe care o acordă uniformei în spital și deci implicit 

proceselor de dezinfecție. Personalul medical a fost foarte amabil, prietenos, nu au fost 

rezervați față de mine, chiar dacă eu veneam dintr-o țară străină.  

 



   Cum Erasmus nu este doar despre a învăța și a practica lucruri noi, în timpul liber am 

profitat de posibilitatea de a vizita cât mai mult și am reușit să văd tot ce mi-am propus.    

   Diversitatea culturii, enorma sa moștenire istorică, numeroasele muzee și arhitectura 

superbă sunt doar câteva dintre motivele pentru care trebuie să descoperi cât mai multe despre 

această țară.  

   În aceste 2 luni, am explorat întreaga coastă a Liguriei și am văzut multe orășele frumoase 

(Portofino, Santa Margherita Ligure, Camogli, Sestri Levante, Bogliasco, Rapallo, Savona, 

faimosul Cinque Terre cu cele 5 sate- Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola și 

Riomaggiore). Cu siguranță nu poți și nu ai timp să te plictisești într-o astfel de zonă. 

    Pentru excursii de o zi sau două, în week-end, poți vizita Milano, Torino, Pisa, Florența, 

Nisa, toate aceste orașe fiind destul de apropiate Genovei. Italienii au un sistem public de 

transport foarte bine organizat, așadar poți vizita tot ce îți dorești, în special cu trenul, iar 

costul biletelor este unul accesibil. 

   Mi-am făcut de asemenea mulți prieteni prin intermediul organizației locale ERASMUS 

Genova și am avut șansa cu aceștia de a comunica mai bine în limba italiană, dar și în 

engleză. Am descoperit multe despre cultura și obiceiurile lor, am petrecut timp împreună și 

am participat la câteva ieșiri cu grupul lor. 

   Experiența Erasmus mi-a oferit multe amintiri frumoase și o vară de neuitat. Pentru mine a 

fost cea mai bună alegere atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Recomand cu 

drag oricărui student care are posibilitatea de a accesa acest program să o facă, deoarece cu 

siguranță te întorci mai bogat în cunoștiințe, mai independent și cu mintea deschisă către un 

nou început. 

 



      

 

 

 


