
6.06.2019 „Santaka“ / Jungtinė Karalystė į šeimos gydytojus Europoje ir Lietuvoje taikosi nepaisydama „Brexito“ / Pasaulyje

www.santaka.info/?sidx=52764&fbclid=IwAR2v6horCVQF6viTQbI4RnebOaVniXEEVAM_x2OYvyU6aWXxMS_q9EvQSP0 1/3

Vilkaviškio krašto laikraštis

    

Šiuo metu naršo: 

Vakare

+22

Naktį

+19

Ryte

+22

Dieną

+25

Orai Vilkaviškyje

             

 
 
 

 Didesnes nei 10Mb dydžio bylas
prašome siųsti per  

Taip pat galite parašyti
mums el. pašto adresu

arba susisiekti tiesiogiai
su mūsų žurnalistais.

Susisiekite su žurnalistais

Ieškoti

Internetu galite užsisakyti asmeninį
skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir
„Reklamos gide“. 

Dalinkitės:  

 

Jungtinė Karalystė į šeimos
gydytojus Europoje ir
Lietuvoje taikosi nepaisydama
„Brexito“

  

Planuojamas Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš
Europos Sąjungos (ES) nesutrikdys kvalifikuotų
medikų „importo“ į šalį. Didžiosios Britanijos
nacionalinė sveikatos tarnyba (angl. NHS –
National Health Service) pradėjo didžiausią savo
istorijoje tarptautinę šeimos medicinos gydytojų
samdos kampaniją, kurios metu per keletą metų
sieks pritraukti bei įdarbinti maždaug du
tūkstančius šeimos gydytojų iš Europos, tarp jų – ir
iš Lietuvos.

 
„Šeimos gydytojai iš ES šalių kviečiami domėtis įsidarbinimo
galimybėmis Jungtinėje Karalystėje. Noriu patikinti, kad nepriklausomai
nuo „Brexito“, darbo pasiūlymų ir pasirašytų sutarčių sąlygos nebus
pažeistos ar pakeistos šeimos gydytojų nenaudai. Didžiojoje Britanijoje
labai trūksta šeimos gydytojų, todėl nepaisant „Brexito”, mes be galo
laukiame jų atvykstant“, – teigia NHS atstovė, tarptautinės šeimos
gydytojų samdos vadovė Rachel Souter. 
 
Jungtinė Karalystė sudaro galimybes siekti karjeros ir gydytojams
rezidentams, ir darbo patirties jau turintiems gydytojams. Šiuo metu
šalyje dirba dešimtys tūkstančių šeimos gydytojų iš ES valstybių narių,
didžiąją daugumą jų ir pasamdė šalies Nacionalinė sveikatos tarnyba. 
 
Šiuo metu labiausiai trūksta šeimos gydytojų, kurių svarba sveikatos
priežiūros sistemoje ypač didelė: čia jie turi daugiau galių ir pareigų,
palyginti su kitomis Europos šalimis, o savo pacientams teikia itin platų
medicininių paslaugų spektrą. 
 
Samdant kvalifikuotus gydytojus Nacionalinei sveikatos tarnybai padeda
specializuota medikų įdarbinimo tarnyba „Paragona“, laimėjusi
paskelbtą konkursą. Ji NHS kuruojamose klinikose anksčiau jau yra
sėkmingai įdarbinusi kelis šimtus gydytojų iš visos Europos. 
 
Prisijungusi prie NHS paskelbtos didžiausios tarptautinės gydytojų
samdos kampanijos, pirmojo etapo metu „Paragona“ jau įdarbino 25
Europos šeimos gydytojus NHS klinikose Linkolnšyre, Anglijos šiaurės
rytuose. Šiuo metu bendrovė orientuojasi į gydytojų paiešką vidurio
Anglijoje, centrinio Midlands‘o klinikoms, kur galiausiai bus apmokyta ir
įdarbinta apie 100 specialistų. 
 
„Šeimos gydytojai, kurie kreipiasi dėl darbo, neprivalo laikyti labai
aukšto kalbos mokėjimo lygio reikalaujančio IELTS ar specialaus
profesinės sveikatos anglų kalbos OET egzamino. Mūsų bendrovės
siūlomo paslaugų paketo privalumas yra tas, kad organizuojame
nemokamus intensyvius tiesioginius kalbos kursus bei padedame
sutvarkyti visus formalumus įsikuriant naujoje vietoje. Pirmasis
„Paragona“ mokymų programos etapas vyksta mūsų patalpose, kur
būsimieji NHS darbuotojai mokosi kalbos, susipažįsta su kultūra ir
Britanijos sveikatos apsaugos sistemos veiklos principais. Kitas etapas
startuoja jau atvykus į Jungtinę Karalystę. Visi specialistai apmokomi
papildomai – jiems išsamiai pristatomi konkrečiai šaliai būdingi šeimos
gydytojų darbo niuansai, “ – sako „Paragona“ generalinė direktorė Kinga
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Kokį sprendimą dėl pensijos
kaupimo II pakopoje priimsite
iki birželio 30 d.?
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Užsakyti

Parduoda 7,90 ha žemės prie kelio
Vilkaviškis–Kybartai, Uosių k.,
Šeimenos sen. (atlikti geodeziniai
matavimai). Tel. 8 670 49 964. 

 Galioja iki: 2019-06-07 09:15:31

Perka įvairių markių automobilius.
Pasiima patys. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 644 71 499.

 Galioja iki: 2019-06-07 10:24:42

Dažo namus, tvoras, tvarko
aplinką, pjauna žolę. Tel. 8 644 71
499.

 Galioja iki: 2019-06-07 10:25:19

Pigiai parduoda naują akrilinę
vonią (1,70x0,70 m), naujas
gelžbetonines perdengimo
plokštes (4,20x1,20 m), naudotus
gelžbetoninius elektros stulpus.
Tel. 8 654 46 919.

 Galioja iki: 2019-06-14 10:31:55

Parduoda 2 kambarių tvarkingą
butą pato-gioje vietoje,
Vilkaviškyje (IV a., 50 m²). Tel. 8
685 69 145. 

 Galioja iki: 2019-06-14 10:33:05

Atsiųskite savo skelbimą

 
 

Pasirašyti knygoje

 
 
Redakcijos darbo laikas:

 Darbo dienomis - 8-17 val. 
Pietų pertrauka - 12-13 val.

Łozińska. 
 
Visą informacija apie NHS įgyvendinamą šeimos gydytojų įdarbinimo
projektą teikiama interneto svetainėje . 
 
 
 

 

 

 

       
  

Atsiskaitymo šaltinis nusakomas
prielinksnio iš (ne nuo ) ir
kilmininko konstrukcija: Iš
einamosios sąskaitos nurašė
100 eurų. 
Nurodant kokią bendrą sumą (ne
sąskaitą), galimas pasakymas ir
su prielinksniu nuo: Nelegalias
pajamas nurašo nuo pelno. 
 
 

Vytautas
 2019-06-02 11:18:45 

 Mylėkim Lietuvą tokią, kokia
ji yra!

Klausimas
 2019-06-02 17:36:59 

 Gal kas galit padidinti
leistiną greitį link kapčiaus?

Šilta
 2019-06-04 06:52:05 

 Dabar tingim padidint.

Visiems
 2019-06-04 11:13:56 

 Reikia pasimokyti iš
GIMNAZISTŲ.

J.
 2019-06-04 20:08:28 

 Labai gaila, kad Vilkaviškio
miesto šventė vyks ne per
Jonines, manau tikrai
daugiau žmonių pritrauktų,
ypač parvažiuojančių iš kitų
miestų.

Rengejams
 2019-06-06 09:14:08 

 Miestas nyksta kaip
reikiant.idomu kas dalyvaus
sventeja po 30m
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