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קריירה ברפואה היא אחת הקריירות הקשות אך המתגמלות ביותר שיש לאדם .מי שרוצה להיות רופא,
רופא שיניים או וטרינר חייב לעבור כמה שנים טובות של לימודי רפואה ולאחר מכן כמה שנים טובות של
עבודה קשה ותובענית כדי להגשים את החלום .לאלו ממכם שקיים תשוקה לרפואה ובריאות ,אין חלום
אחר שיכול להתאים לכם כמו להיות רופאים.

תואר ברפואה

התארים הרפואיים הם קשים מאד ,שלא נדבר על ההתמודדות עם האתגרים הרבים שיש לאורך כל הדרך.
הקריירה בתחום הרפואה בארה"ב בקנדה ובמדינות רבות היא לא פחות קשה מאשר הכניסה לבית ספר
לרפואה .לא רק שתנאי הקבלה הם קשים ,העבודה עצמה גם מאד קשה ותובענית .

זה לא מפתיע שאחד החששות העיקריים של סטודנטים פרה-מד וסטודנטים לרפואה הוא איזה בית הספר
לבחור כדי להבטיח בצורה הטובה ביותר קריירה רפואית מוצלחת .מבחינה זו ,רבים מאמינים כי האפשרות
הטובה ביותר היא ללכת ללמוד באחת מהאוניברסיטאות המובילות בארה"ב לרפואה כגון הרווארד ,ייל או
פרינסטון .עם זאת ,אפילו הלימודים בבתי ספר אלו לא בהכרח מבטיחים קריירה רפואית מוצלחת.

כדי לעסוק ברפואה בארצות הברית יש לעבור את בחינת הרישוי הרפואי ) .(USMLEזוהי בחינה הקובעת
אם ניתן לפתח קריירה רפואית בארה"ב .למרבה הצער ,אין בית הספר לרפואה ,לא משנה כמה יוקרתי הוא
יהיה ,שיכול להבטיח לכם באופן וודאי שתעברו את הבחינה הזאת .מיותר לציין שזאת בחינה מאד קשה.

לימודי רפואה באירופה

בתי הספר לרפואה באירופה משתפים פעולה עם בוגרים שעברו את בחינת ה  .USMLEבמילים פשוטות,
התואר הרפואי שנרכש בבתי הספר לרפואה באירופה מספק לתלמידי הרפואה את הידע הרפואי הדרוש
כדי לעבור את מבחן ה  .USMLEיתר על כן ,התעודה שמקבלים בסיום הלימודים בבתי הספר לרפואה
האירופאי מוכר בכל רחבי אירופה ,במדינות כמו :כגון בגרמניה ,צרפת ,הולנד ,בריטניה ועוד .על פי מאמר
שפורסם ב"ניו יורק טיימס" בקיץ " :2013רופאים ,רופאי שיניים ורוקחים עם תארים מאוניברסיטאות מוכרות
במזרח אירופה יכולים לעבוד כמעט בכל מקום בתוך האיחוד האירופי".
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כיום ,יש המון הזדמנויות להצליח ולהתקדם בקריירה בתחום הבריאות בין אם זה בארה"ב או אירופה .אז אם
אתם מתכוונים לחזור לארה"ב כדי לתרגל רפואה ולהתחיל את הקריירה הרפואית שלכם שם ,תואר רפואי
מאחד מהמוסדות האירופאים המובילות ישים אתכם על הנתיב הנכון ויכין אתכם למבחן הרישוי הרפואי
בארה"ב וכך תוכלו להתחיל בקריירה רפואית ארוכה ומוצלחת.
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