
12.04.2019 DailyPharmaNews.gr Εκατό Ευρωπαίοι γενικοί γιατροί προσλαμβάνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας, στα κεντρικά …

https://dailypharmanews.gr/site/post/10505/Ekato-Europaioi-genikoi-giatroi-proslambanontai-sto-Ethniko-Sustima-Ygeias-tis-Bretanias--sta-kentri… 1/6

NEA

Εκατό Ευρωπαίοι γενικοί γιατροί
προσλαμβάνονται στο Εθνικό Σύστημα

Υγείας της Βρετανίας, στα κεντρικά Midlands
2 Απριλίου 2019

Οι υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας (NHS) ολοκλήρωσαν ένα
επιτυχημένο πιλοτικό πρόγραμμα αναφορικά με την πρόσληψη 25 Ευρωπαίων γενικών
παθολόγων που θα εργαστούν για το Εθνικό Δίκτυο Υγείας της Βρετανίας, στο
Lincolnshire. Στην επόμενη φάση του προγράμματος, εκατοντάδες γενικοί ιατροί πρόκειται
να προσληφθούν για να εργαστούν σε θέσεις πρακτικής στην περιοχή ευθύνης του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, στα Central Midlands στην Αγγλία.

 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα παρέχει υποστήριξη στους θεράποντες ιατρούς σε κάθε τους
βήμα, ξεκινώντας με μια εκπαίδευση προσαρμογής δώδεκα εβδομάδων πριν μεταφερθούν στο
Ηνωμένο Βασίλειο και συνεχίζοντας με μια ολοκληρωμένη εισαγωγική εκπαίδευση με την
άφιξή τους, που θα τους  βοηθήσει να προσαρμοστούν στους τρόπους εργασίας του NHS.
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Το μοντέλο προσλήψεων της Paragona

Η πρόσληψη και η εκπαίδευση στο εξωτερικό πραγματοποιούνται για λογαριασμό του
Βρετανικού Συστήματος Υγείας από την Paragona, την εταιρεία πίσω από το επιτυχημένο
πιλοτικό πρόγραμμα του Lincolnshire.  
Η Paragona, έχει εξειδικευτεί εδώ και δεκαεπτά χρόνια, βοηθώντας τους γιατρούς και τους
οδοντιάτρους να αναπτύξουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, μεταβαίνοντας σε νέες
χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη.  
Το μοντέλο προσλήψεων της Paragona, περιλαμβάνει ένα εντατικό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ενσωμάτωσης, στο οποίο οι ιατροί εξοικειώνονται με τη γλώσσα, τον πολιτισμό
και το μοντέλο υγειονομικής περίθαλψης μιας χώρας, πριν εγκατασταθούν σε αυτή. Αυτή η
προσέγγιση, βοηθά να ξεπεραστούν τα εμπόδια που κανονικά θα αποθάρρυναν τους ιατρούς
να εξετάσουν την επιλογή μιας διεθνούς σταδιοδρομίας.

«Έχουμε βοηθήσει εκατοντάδες γιατρούς και τις οικογένειές τους να κάνουν ένα νέο
ξεκίνημα, διασχίζοντας την Ευρώπη και εκπαιδεύοντάς τους στην εκμάθηση γλωσσών από το
μηδέν, όπως η σουηδική ή η δανική», δήλωσε ο Martin Ratz από την Paragona. «Οι
διαδικασίες πρόσληψης στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι συγκριτικά απλούστερες, καθώς οι
περισσότεροι ευρωπαίοι γιατροί ξεκινούν ήδη με κάποιο επίπεδο επάρκειας στην αγγλική
γλώσσα».

Η Paragona, έχει συνεισφέρει και παλαιότερα στο να αντιμετωπίσει το Εθνικό Σύστημα
Υγείας της Βρετανίας (NHS) τις ελλείψεις στο προσωπικό:  το 2004, εκπαιδεύονται και
προσλαμβάνονται 300 οδοντίατροι από όλη την Ευρώπη, σημειώνοντας έτσι σημαντική
αύξηση στον αριθμό των οδοντιάτρων που εργάζονται στο NHS. Η πλειοψηφία των
οδοντιάτρων αυτών, εξακολουθεί να δουλεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Ένα από τα οφέλη της
εκπαίδευσης προσαρμογής, είναι ότι προετοιμάζει τους γιατρούς να αντιμετωπίσουν τις
πραγματικές συνθήκες ζωής σε μια νέα χώρα», δήλωσε ο Μ.Ratz.

Η εταιρεία πραγματοποιεί την εκπαίδευση για το εξωτερικό στις αποκλειστικές εγκαταστάσεις
της, στη Βαρσοβία. Μόλις οι γενικοί γιατροί φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, λαμβάνουν μια
ολοκληρωμένη εκπαίδευση προσαρμογής που αντιμετωπίζει τις διαφορές, μεταξύ της γενικής
πρακτικής του Βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας και του εξωτερικού. Το Εθνικό Δίκτυο
Υγείας (NHS) της Βρετανίας στα Central Midlands συνεργάζεται με το δημόσιο φορέα
«Health Education England» και το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο ώστε να ολοκληρωθούν οι
συμφωνίες, λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος.

Η Paragona δηλώνει ενθουσιασμένη που συνεργάζεται με μια τόσο καλή ομάδα του Εθνικού
Δικτύου Υγείας της Βρετανίας (NHS), για να βοηθήσει στην αύξηση του αριθμού των γενικών
παθολόγων προς όφελος των ασθενών.

«Η Paragona διεξήγαγε ένα πολύ επιτυχημένο διεθνές πιλοτικό πρόγραμμα για να προσλάβει
γενικούς παθολόγους και είναι συνεπώς φυσικό, το πρόγραμμα να επεκταθεί σε ολόκληρη την
περιοχή του Central Midlands», δήλωσε ο Dr. Aly Rashid, Ιατρικός Διευθυντής και
Υπεύθυνος NHS England στα Central Midlands.
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Novartis Hellas: Διάκριση στην κατηγορία Καλύτερο
Βιοτεχνολογικό Προϊόν στα Prix Galien Greece 2019

12 Απριλίου 2019

Το tisagenlecleucel, η CAR-T θεραπεία της Novartis, ένα ζωντανό φάρμακο το οποίο
παρασκευάζεται ξεχωριστά για κάθε ασθενή, απέσπασε το βραβείο στην κατηγορία
«Καλύτερο Βιοτεχνολογικό Προϊόν» στην τελετή απονομής των βραβείων Prix Galien
Greece 2019.

 

Συγκεκριμένα, τα Τ-λεμφοκύτταρα του ασθενούς αφαιρούνται από το σώμα του και
επαναπρογραμματίζονται, μέσω γενετικής τροποποίησης, με στόχο να εντοπίσουν και να
εξουδετερώσουν τα καρκινικά κύτταρα που εκφράζουν την πρωτεΐνη CD19.
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Το Tisagenlecleucel, με μια εφάπαξ χορήγηση, έδειξε υψηλά και με διάρκεια ποσοστά
ανταπόκρισης καθώς και διαχειρίσιμο προφίλ ασφάλειας σε δύο επιθετικές αιματολογικές
κακοήθειες, για ανθεκτικούς ή υποτροπιάζοντες ασθενείς είτε με παιδιατρική και νεαρών
ενηλίκων Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία, είτε με διάχυτο από μεγάλα Β-κύτταρα λέμφωμα.

 

Το βραβείο αυτό είναι μια σημαντική διάκριση που αναγνωρίζει την επιστημονική και
ερευνητική καινοτομία χάρη στην οποία αλλάζει το τοπίο για τους ασθενείς που χρειάζονται
νέες θεραπευτικές επιλογές είτε γιατί παρουσιάζουν υποτροπή είτε διότι δεν ανταποκρίνονται
στις αρχικές θεραπείες και για τους οποίους η πρόγνωση είναι πτωχή.

 

Η κα Μαριαλένα Κωνσταντινίδου, υπεύθυνη του ιατρικού τμήματος Ογκολογίας της
Novartis Hellas, δήλωσε σχετικά, «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι γι’ αυτήν τη διάκριση, η
οποία επιβεβαιώνει το όραμά μας να ανακαλύπτουμε νέες και επαναστατικές θεραπείες που
θα καλυτερεύσουν τη ζωή των ασθενών που πάσχουν από επιθετικούς καρκίνους.
Προτεραιότητά μας είναι ο άνθρωπος και με αυτό ως στόχο οδηγούμαστε σε έναν
επαναπροσδιορισμό του καρκίνου».
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