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Η Paragona εγκαινίασε εγκαταστάσεις εκπαίδευσης ιατρών της ΕΕ, οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν στο εξωτερικό. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Piase
κοντά στη Βαρσοβία θα προετοιμαστούν εξειδικευμένοι ιατροί.
Τους φόβους των γιατρών καταπολεμούν τα σεμινάρια που προσφέρει η Paragona προκειμένου εκείνοι να καλύψουν κενές θέσεις σε κλινικές στη Σκανδιναβία
Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα σεμινάρια
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια προσελκύουν συνήθως ιατρούς από χώρες, όπως είναι η Ισπανία, η Λιθουανία, η Κροατία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η
Το πρόγραμμα προσφέρει εντατική βελτίωση της ξένης γλώσσας, σε ορολογία και σε στοιχεία επαγγελματικής προετοιμασίας, π.χ. τη διδασκαλία διαδικασιών
σχετίζονται με τη διαχείριση της θεραπείας των ασθενών στο εξωτερικό.
«Η εμπειρία μας δείχνει ότι, χάρη σε ένα συνδυασμό online εκμάθησης και μαθημάτων σε τάξη, οι ιατροί είναι σε θέση, να σημειώσουν ταχεία πρόοδο. Επίσης
αποδεικνύεται, ότι οι σπουδές σε εκπαιδευτικό κέντρο – μια πραγματικά «αρχαία» μορφή διδασκαλίας – φέρνουν τα καλύτερα αποτελέσματα», εξηγεί σχετικά η
Διευθύνουσα Σύμβουλος της Paragona η Kinga Łozińska.
Προκειμένου να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια, οι ιατροί που προσλαμβάνονται από την Paragona, παρακολουθούν εντατικά μαθήματα εκπαίδευσης σε τάξη, κ
διάρκεια των οποίων, μαθαίνουν τη γλώσσα και τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας, της χώρας στην οποία πηγαίνουν, με σύγχρονες και αποδεδειγμ
μεθόδους.
Στο ενεργητικό της έχει καταγράψει η Paragona την εκπαίδευση περισσότερων από 1.000 εξειδικευμένους ιατρούς από την Ε.Ε, που έχουν αρχίσει επιτυχώς ν
εργάζονται σε ιατρεία, που βρίσκονται στη Γαλλία, τη Δανία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι νέες εγκαταστάσεις
Στις νέες εγκαταστάσεις η εκπαίδευση διαρκεί από μερικές εβδομάδες έως και μερικούς μήνες, παρέχοντας πιο άνετες συνθήκες εκπαίδευσης στους ιατρούς κ
μεγαλύτερες ομάδες, αφού η ζήτηση για ιατρούς από διάφορα επαγγέλματα αυξάνεται σε συγκεκριμένες αγορές.

«Κατά τη διάρκεια της διαμονής στις εγκαταστάσεις μας, οι ιατροί όχι μόνο μαθαίνουν τη γλώσσα, αλλά κυρίως έχουν την ευκαιρία, να μιλήσουν με μελλοντικού
εργοδότες
και να συναντήσουν άλλους ιατρούς, που αποφάσισαν να επεκτείνουν τη σταδιοδρομία τους σε ιατρεία ξένων χωρών» προσθέτει η Kinga Łozińska
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Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας
Πέρα από την Σκανδιναβία, η Paragona, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της είναι η μόνη εταιρεία, η οποία προσφέρει εκπαίδευση σε συνθήκες τάξης, σε εξειδικ
ιατρούς, που επιθυμούν να εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Χάρης στην εφαρμογή ενός πολυετούς σχεδίου της εταιρείας, το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα – για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας (NHS) θα
προσληφθούν αρκετές χιλιάδες ιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, για να εργαστούν σε ιατρικά ιδρύματα εκεί.
Ήδη κατά τα εγκαίνια των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με μελλοντικούς εργοδότες από το NHS. Εκεί, συζ
οι λεπτομέρειες, σχετικά με τη μετάβαση στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα σχέδια για την επερχόμενη περίοδο προσαρμογής τους.
Οι εκπαιδευόμενοι θα προσπελάσουν σημαντικά εμπόδια καθώς «δεν χρειάζεται να περάσουν την εξέταση γλώσσας IELTS ή την εξέταση Occupational Englis
(OET). Επιπλέον, προσφέρουμε βοήθεια σε όλες τις επίσημες διαδικασίες, που σχετίζονται με τη μετεγκατάσταση και, κατά την άφιξή τους στο Ηνωμένο Βασίλ
ιατροί λαμβάνουν επιπλέον συμπληρωματική και εισαγωγική εκπαίδευση. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός, ότι έχουμε λάβει επίσημη διαβεβαίωση από το N
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις που σχετίζονται με το Brexit, κατά την εκτέλεση του έργου, δεν θα το επηρεάσουν» επεσήμανε η κ.Łozińska.
Κατά την πιλοτική φάση του NHS, προσελήφθησαν 25 ιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, σε ιατρεία που βρίσκονται στο Lincolnshire. Στο μεταξύ η Paragon
επικεντρώνεται στην εξεύρεση άλλων 100 ιατρών για κλινικές στην περιοχή των Central Midlands.
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