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Pasaulis

Vėl žlugo britų derybos dėl „Brexit“

Planuojamas Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš Europos Sąjungos (ES)
nesutrikdys kvali kuotų 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
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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.
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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 Łozińska.
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