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Prieš išvykdami dirbti į užsienį Lietuvos šeimos gydytojai kultūrinių niuansų
mokosi Lenkijoje
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Medicinos specialistai iš Europos Sąjungos (ES) šalių, tarp jų ir Lietuvos, darbui užsienyje pagal išsamią
programą rengiami Piasečno miestelyje netoli Varšuvos atidarytame moderniame mokymo centre. Be kalbos
tobulinimo čia susipažįstama su kultūriniais, teisinio reglamentavimo bei vadybos niuansais.
Visapusis šeimos gydytojų poreikių tenkinimas
Skandinavijoje, Prancūzijoje ir Jungtinėje Karalystėje trūkstant medicinos sektoriaus darbuotojų, kitų šalių
medikus įdarbinti nėra paprasta, nes pastarieji baiminasi dirbti kitakalbėje aplinkoje, nuogąstauja dėl
medicininių procedūrų skirtumų. Specializuota medikų įdarbinimo tarnyba „Paragona“ Lenkijoje sukūrė
specialią programą, suteikiančią žinias ir praktiką norint medicininę praktiką pradėti užsienio šalyse.
„Mūsų mokymo centras – unikali vieta, kurioje vyksta kursai šeimos gydytojams iš daugelio ES šalių: Ispanijos,
Lietuvos, Kroatijos, Italijos, Rumunijos, Bulgarijos ir Lenkijos. Į juos įeina intensyvus užsienio kalbos įgūdžių
tobulinimas, įskaitant profesinę medicininę terminologiją, taip pat profesinio rengimo elementai: mokoma
procedūrų, susijusių su pacientų gydymo užsienyje vadyba. Nepaisant to, kad medicinos diplomai ir dauguma
specializacijų pripažįstamos visose Europos šalyse, tačiau neabejotinai reikia ir labai gerai mokėti vietos kalbą.
Pastebėjome, kad, derindami mokymąsi internetu ir kursus mokymo centre, šeimos gydytojai sparčiai daro
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pažangą ir perima žinias bei suformuoja darbui reikalingus
įgūdžius“, – sako „Paragona“ generalinė direktorė Kinga
Łozińska.
Per intensyvius kursus Lenkijoje šeimos gydytojai išmoksta
kalbos ir susipažįsta su šalies, į kurią vyksta, sveikatos
priežiūros paslaugų sistema.
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„Paragona“ jau yra parengusi daugiau kaip 1 tūkst. Šeimos
gydytojų specialistų iš ES šalių, kurie sėkmingai įsidarbino
Prancūzijos, Danijos, Švedijos, Norvegijos ir Jungtinės
Karalystės

sveikatos

priežiūros

įstaigose.

Naująjame

„Paragona“ mokymo centre, kuriame šeimos gydytojai iš
visos Europos praleidžia nuo kelių savaičių iki kelių
mėnesių, įkurtos mokymo auditorijos, įrengtos gyvenamoji
bei poilsio zonos. Steigdama šį centrą bendrovė norėjo
sukurti šeimos gydytojams patogesnes mokymosi sąlygas ir

dirbti su didesnėmis grupėmis, nes įvairių specializacijų gydytojų paklausa kai kuriose rinkose nuolat auga.
„Gyvendami mūsų mokymo centre, šeimos gydytojai ne tik išmoksta kalbos, bet, visų pirma, turi galimybę
pabendrauti su būsimaisiais darbdaviais ir susipažinti su kitais šeimos gydytojais, nusprendusiais siekti
karjeros užsienio gydymo įstaigose, tad mezgasi socialiniai ryšiai. Atėjus laikui išvykti ir pradėti dirbti, mūsų
projektuose dalyvaujantys specialistai būna aprūpinti visomis priemonėmis, padėsiančiomis sklandžiai ir be
vargo įsilieti į kitos šalies sveikatos priežiūros sistemą, o ir patys medikai jaučiasi kur kas tvirčiau“, – priduria K.
Łozińska.
Dabar medikų intensyviai žvalgosi Jungtinė Karalystė
Dauguma panašių centrų rengia tik Skandinavijoje norinčius dirbti šeimos gydytojus. Vienintelė „Paragona“
mokymo kursus auditorijose siūlo specialistams, nusprendusiems siekti karjeros Jungtinėje Karalystėje. Tai
dalis ilgamečio projekto, kurį įmonė vykdo Britanijos Valstybinės sveikatos tarnybos (angl. „National Health
Service“, NHS) užsakymu.
Įgyvendinant šį projektą, tenykštės gydymo įstaigos numato
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įdarbinti kelis tūkstančius šeimos gydytojų. Pastarieji,
dalyvaujantys „Paragona“ įdarbinimo programoje, turėjo
galimybę pabendrauti su būsimaisiais darbdaviais iš NHS
per oficialų mokymo centro atidarymą gegužės 22 d. Buvo
aptartas jų persikraustymas į Jungtinę Karalystę ir būsimojo
adaptacinio laikotarpio planai.
„Darbas

Didžiosios

Britanijos

valstybinėse

sveikatos

tarnybos įstaigose – ne vien galimybė patobulinti
profesinius įgūdžius, tai ir asmeninis augimas. Pagrindinis
„Paragona“ įgyvendinamos šeimos gydytojų įdarbinimo
programos privalumas yra tas, kad mūsų įdarbinimo
procese dalyvaujantys šeimos gydytojai neprivalo laikyti

IELTS kalbos egzamino arba profesinės anglų kalbos testo
(OET). Be to, padedame sutvarkyti visus formalumus,
susijusius su persikraustymu, o atvykę į Jungtinę Karalystę šeimos gydytojai išklauso papildomus įžanginius
mokymo kursus. Ne mažiau svarbu ir tai, kad NHS mums oficialiai patvirtino, jog su „Brexit“ procesu susiję
pokyčiai, įvykę projekto įgyvendinimo metu, neturės jokios įtakos šeimos gydytojų samdymo planams“, – teigia
Kinga Łozińska.
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Projektas, kurį „Paragona“ vykdo NHS užsakymu, padalytas į kelis etapus. Bandomasis etapas baigėsi
įdarbinus 25 bendrosios praktikos gydytojus Linkolnšyro gydymo įstaigose. Šiuo metu „Paragona“ ieško dar
100 šeimos gydytojų klinikoms, veikiančioms centriniame Midlandso regione.
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