
Sziasztok!

Sulics Laura vagyok, harmadéves orvostanhallgató.

2018-ban érettségiztem Szentgotthárdon a SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziumban.
Ellenben a legtöbb diákkal, akik már korábban eldöntötték, hogy az orvosi pályára
szeretnének menni, bennem ez gondolat csak később ért meg. Sokáig nem tudtam eldönteni,
hogy hova is szeretnék továbbtanulni, milyen hivatást szeretnék választani. Sokat
gondolkodtam, hogy matematikával és nyelvekkel fogok továbbtanulni, aztán a pszichológia
is szóba jött, végül úgy alakult, hogy abból a 2 tantárgyból szerettem volna továbbtanulni,
amiből a legkevésbé voltam felkészült.
Így az egyetemi éveimet Budapesten kezdtem el, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Karán. Engem nagyon érdekelt az autizmus és emiatt választottam ezt a képzést. Ez alatt az
időszak alatt jöttem rá, hogy én az orvosi pályára szeretnék menni. Így ott Pesten jártam 1
éves felkészítő kurzusra. Soha nem fogom elfelejteni ezt az időszakot. Ennek köszönhetően
már ott számos barátra tettem szert, akikkel együtt készültünk az orvosira és ámbár külön
egyetemekre mentünk, de máig tartjuk a kapcsolatot.
Ez alatt az egy év alatt sok mindent megtapasztaltam és sose bántam meg az ott eltöltött egy
évet. Úgy gondolom, hogy többen is vannak így, akik az érettségi után még nem tudják
eldönteni, hogy mihez is szeretnének kezdeni az életben, hiszen ma már számos lehetősége
van egy fiatalnak és a legtöbbről nem is tudunk. Ezért én mindenképpen támogatom azt, hogy
aki nem tudja mit szeretne, próbálja ki magát mindenféle területen és akkor ki fog benne érni.
Az évek alatt csak megerősödött bennem az érzés, hogy én igazán ezt szeretném és mostanra
jutottam el arra a pontra, hogy nem tudnám elképzelni az életemet enélkül.
Úgy gondolom, hogy azt a fajta életérzést, amit egy orvosi egyetem nyújt, egy másik egyetem
sem tudja ilyen mértékben visszaadni. Itt közösen fogtok sírni és nevetni, vizsgaidőszakban
majd mindig itt akarjátok hagyni az egészet, viszont, ha egy vizsgaidőszak sikerül akkor pedig
szárnyalni fogtok!

Viszont az orvosi egyetemet csakis egy féleképpen lehet elvégezni:

Rengeteg és rengeteg kitartással!

És ez van, hogy egyedül nem fog menni. Én ezért is választottam a pécsi orvosi egyetemet,
mivel azt a fajta összetartást és biztatást, amit itt kaptam egyaránt a diákok és a tanárok
részéről, segített minden nehézséget leküzdeni!

Ezért is jelentkeztem idén először mentornak, hogy a tapasztalataimmal egy kicsit is tudjak
segíteni, tanácsot adni. Szóval bármilyen kérdéssel kapcsolatban keressetek bizalommal!
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#mindenkipécsiakarlenni


