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Patinka 0

Bendrinti

Didžiojoje Britanijoje dėl darbuotojų trūkumo uždaromi šeimos gydytojų kabinetai. Per pastaruosius
dvejus metus jų uždaryta 8 kartus daugiau nei ankstesniais metais. Ekspertai įspėja apie sveikatos
sektoriui gresiančią krizę. Savo ruožtu Nacionalinės sveikatos tarnybos (ang. - NHS) ekspertai ramina esą pradėta kampanija gydytojams iš užsienio šalių privilioti.
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Sistema traška
Naujausi duomenys rodo, kad per pastaruosius šešerius metus D. Britanijoje duris užvėrė 583 šeimos
gydytojų kabinetai. Teigiama, kad NHS susiduria su rimta gydytojų stoka.
Skaičiuojama, kad tai paveikė beveik 2 mln. šalies gyventojų. Medicinos tinklalapio „Pulse“ atliktas tyrimas
parodė, kad pernai buvo uždaryti 138 kabinetai, palyginti su vos 18 - 2013 metais. Prognozuojama, kad ir
šiemet nustos veikti kelios dešimtys šeimos gydytojų kabinetų.
„Sistema tiesiog traška. Mažesni kabinetai, kurie itin patinka pacientams ir kuriuose pasiekiama geresnių
rezultatų, yra priversti užsidaryti dėl išteklių stokos“, – sakė šeimos gydytoja dr. Jackie Applebee,
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vadovaujanti vietiniam medicinos komitetui „Tower Hamlets“ Londone.
Nacionalinės sveikatos sistemos duomenys rodo, kad šalyje yra didelis gydytojų trūkumas. Skaičiuojama,
kad per ateinančius penkerius metus trūks net 7 tūkst. šeimos gydytojų, jeigu personalo mokymo ir
kvali kacijos kėlimo biudžetas nebus padidintas mažiausiai 900 mln. svarų. Praėjusią savaitę „NHS
Digital“ paskelbti duomenys parodė, kad visą darbo dieną dirbančių šeimos gydytojų skaičius per 12
mėnesių iki šių metų kovo sumažėjo 441.

L.S. skaičius
7
- tiek tūkst. šeimos gydytojų po 5 metų trūks D.Britanijoje, jei nedidės
nansavimas.

Ketina išvykti
Tiesa, situacija, kaip prognozuoja ekspertai, gali tapti dar įtemptesnė. Mat apklausos rodo, kad 4 i š 10
Europos Sąjungos piliečių, pasiekus susitarimą dėl „Brexit“ ketina palikti Didžiąją Britaniją.
Britų medicinos asociacija apklausė 1,193 gydytojų iš Europos ekonominės erdvės, dirbančių Didžiojoje
Britanijoje, ir išsiaiškino, kad po „Brexit“ 42 proc. jų planuoja išvykti iš šalies, o 23 proc. yra
neapsisprendę.
Pagal Didžiosios Britanijos sveikatos ir socialinės priežiūros informacinio centro „NHS Digital“ duomenis,
59 796 Anglijos Nacionalinės sveikatos tarnybos darbuotojų, įskaitant 10 267 gydytojus, yra iš Europos
Sąjungos šalių ir tai sudaro 6,6 proc. visų šalies medicinos darbuotojų. Ekspertai įspėja, kad vertingų
europiečių darbuotojų išvykimas galėtų reikšti Nacionalinės sveikatos sistemos katastrofą, kai sveikatos
tarnyba jau dabar yra lūžio taške ir patiria didelį darbuotojų trūkumą.
Planuoja didžiausią kampaniją
Sveikatos politikai ramina, kad planuojamas Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš Europos Sąjungos
nesutrikdys kvali kuotų medikų „importo“ į šalį. Didžiosios Britanijos Nacionalinė sveikatos tarnyba
pradėjo didžiausią istorijoje tarptautinę šeimos medicinos gydytojų samdos kampaniją, kurios metu per
keletą metų sieks pritraukti bei įdarbinti maždaug 2 tūkst. šeimos gydytojų iš Europos. „Šeimos gydytojai
iš ES šalių kviečiami domėtis įsidarbinimo galimybėmis Jungtinėje Karalystėje. Noriu patikinti, kad
nepriklausomai nuo „Brexit“, darbo pasiūlymų ir pasirašytų sutarčių sąlygos nebus pažeistos ar pakeistos
šeimos gydytojų nenaudai. Didžiojoje Britanijoje labai trūksta šeimos gydytojų, todėl, nepaisant „Brexit“,
mes be galo laukiame jų atvykstant“, – teigia NHS atstovė, tarptautinės šeimos gydytojų samdos vadovė
Rachel Souter.
Nuleido kartelę
Pasak iniciatorių, tai - ne pirmas kartas, kai vykdoma tokia akcija. Anksčiau jos pagalba buvo įdarbinta keli
šimtai gydytojų iš Europos.
„Šeimos gydytojai, kurie kreipiasi dėl darbo, neprivalo laikyti 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 formalumus įsikuriant naujoje vietoje,“ – sako „Paragona“ generalinė direktorė
Kinga Łozińska.

Tarp kitko
Didžiojoje Britanijoje besilankant Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui į gatves
protestuodami išėjo tūkstančiai žmonių. Kaip sako protestų aktyvistai, jie baiminasi, kad po „Brexit‘o“
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užsimezgus tampresniems Didžiosios Britanijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų prekybos santykiams į
Nacionalinę britų sveikatos sistemą įsiverš privati JAV medicina ir daugelis sveikatos priežiūros paslaugų
taps nebeprieinamos. D.Trumpas teigė, jog privatus medicinos sektorius tikrai mato potencialą
D.Britanijoje.
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