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Ma numesc Tamas Alexandru-Paul, sunt student in anul VI si in acest review narativ as dori sa va vorbesc 

despre experienta practicii ERASMUS din Celle, Germania. Pentru mine, aceasta practica este a doua ora 

cand efectuez un schimb de experienta ERASMUS in Germania. Acesta a fost primul an in care 

universitatea noastra a trimis studenti pentru practica din Celle iar colegul meu si cu mine am avut 

privilegiul sa participam in lunile august si septembrie. Eu am ales sa lucrez pe sectiile de medicina 

interna iar colegul meu a ajuns sa lucreze pe sectiile de Chirurgie Generala si pe Traumatologie. Practica 

mea a fost impartita astfel: 3 saptamani pe sectia de Gastroenterologie, 3 saptamani pe Cardiologie iar 

ultimele 3 pe sectia de Pneumologie. Aici am avut ocazia sa vad numeroase interventii pe fiecare sectie, 

de la grastroscopii/ecografii abdominale, la plasare de stenturi si pacemakere pe Cardiologie, in final 

asistand pe sectia de Pneumologie la bronhoscopii si punctiipleurale. Pe langa partea interventionala a 

sectiilor de interne, am reusit sa asist la raporturile de garda de dimineata, vizitele facute de medicii 

primari si de sefii de sectie. In principal activitatea mea a constat in asistarea medicilor rezidenti in 

desfasurarea programului de zi si in garzi, prezentand astfel cazuri sefului de sectie, luand sange si avand 

discutii active pe cazuri. Pe partea de interventii, am asistat pe partea de ecografie si endoscopie, initial 

drept observator iar pe parcurs am reusit sa ajut activ in acest proces. 

 

AKH Celle este un spital de marime medie intr-un oras de marime mica, in inima Saxoniei Inferioare, la 

40 de minute distanta cu trenul de Hannover. Noi am fost cazati la caminul pentru angajatii, in camere 

de cate o persoana iar baia si bucataria au fost comune pe palier. La spital, am fost tratati de-a dreptul 

ca niste angajati, primind astfel : telefon de serviciu, card pe care sa ne punem banii pentru cantina, 

cheie digitala prin care puteam sa ne luam costum de spital din automat si bineinteles, o cheie pentru 

vestiar. Programul era de la 7 :30 – 16 :00 in teorie, dar orele erau flexibile, astfel daca nu erau lucruri de 

facut sau sa le mai fi de ajutor rezidentilor puteai sa pleci mai repede. In alte cazuri, reuseai sa stai peste 

program, ajungand pana la 17-18, in functie de zi si de sectie. Pe fiecare sectie, am fost primiti calduros 

si cu profesionalism, astfel am reusit sa ne integram fiecare pe sectia lui. Initial a fost dificil sa relationezi 

cu colegii, dar cu timpul, atmosfera a devenit din ce in ce mai confortabila, iar mediul de lucru a devenit 

unul prietenos si optim pentru a invata. Personal am avut cele mai bune relatii cu medicii din alte tari, 

care lucrau in Celle, si m-am inteles cel mai bine cu acestia, pastrand legatura pana in ziua de azi.  

Dupa practica din Celle, mi-am dat seama ca doresc sa urmez Cardiologia si ca as dori sa lucrez in 

strainatate, datorita mediului de lucru, profesionalismului si a oportunitatilor de invatare. Pentru cei 

care citesc acest review, puteti sa imi adresati in continuare intrebari pe adresa de mail de mai sus. 

 

 


