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Šeimos gydytojų trūkumas Didžiojoje Britanijoje verčia šalį gręžtis į kitas
ES šalis: jose ieškoma 70-ies šeimos gydytojų, kurie galėtų užimti
paskutines laisvas darbo vietas. Didžiosios Britanijos Nacionalinė sveikatos
tarnyba (NHS) skelbia, kad šeimos gydytojai iš pradžių gali tikėtis 70 tūkst.
svarų sterlingų siekiančios metinės algos, o po 2–3 metų – 90 tūkst. svarų
sterlingų darbo užmokesčio.
„Iš pradžių šeimos gydytojai, dirbantys apie 17 valandų per savaitę, Didžiojoje
Britanijoje uždirbs apie 70 tūkst. svarų sterlingų per metus. Po pereinamojo
laikotarpio darbo krūvis padidėja iki 37,5 val. per savaitę, o metinis atlyginimas –
iki 80 tūkst. svarų sterlingų. Po dvejų ar trejų metų šeimos gydytojas paprastai
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Jos teigimu, daugelis Didžiosios Britanijos ligoninių ir klinikų ieško nuolatinių
šeimos gydytojų, partnerių ir net vyresniųjų vadovų, kurių metinis atlyginimas
gali siekti ir 200 tūkst. svarų sterlingų.
Darbui Didžiojoje Britanijoje paraiškas galima teikti iki birželio 22 d., o
profsąjungos
prezidentą leisti A.
toliau dirbti
u

kaimyninėje Lenkijoje numatomų mokymų metu šeimos gydytojams bus
mokamas visas darbo užmokestis, taip pat 8 tūkst. svarų sterlingų dydžio
persikraustymo išlaidų kompensacija.
REKLA

Dėl darbo vietų Didžiojoje Britanijoje Lietuvos šeimos gydytojai konkuruoja su
medikais iš visų ES šalių, tarp kurių Bulgarija, Kroatija, Graikija, Italija, Lenkija,
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Šeimos gydytojus numatoma įdarbinti vienose vaizdingiausių Didžiosios
Britanijos vietovių – Hertfordšyre ir Vakarų Esekse. Pagal reitingą „uSwitch Better
Family Life Index“, įvertinusį gyvenimo kokybę 138 Didžiosios Britanijos
grafystėse, Hertfordšyras yra geriausia vieta gyventi Didžiojoje Britanijoje. Šios
vietovės pasižymi gera vietos bei tarptautinio transporto, švietimo infrastruktūra
ir galimybe pasiekti paplūdimį, esantį maždaug už 50 kilometrų.

Descoperă Oferte

NHS užtikrina, kad Didžiosios Britanijos šiemet planuojamas išstojimas iš ES,
vadinamasis „Brexit“, neturės jokios įtakos iš ES šalies įdarbinamų medikų darbo
sąlygoms bei nansinei pasiūlymo pusei, įsipareigojimui pagelbėti surasti darbo
vietą į šalį persikeliančių gyventi šeimos gydytojų sutuoktiniams, surasti mokyklą
jų vaikams.
Į Didžiąją Britaniją persikelti šeimos gydytojai iš Lietuvos ir kitų ES šalių galės
išklausę mokymus Lenkijos mieste Piasečne, esančiame netoli sostinės
Varšuvos. Emigruoti pasiryžę šeimos gydytojai atleidžiami nuo privalomų IELTS ir
OET kalbos kursų, kurie iki šiol buvo vienintelis būdas užsieniečiams įsidarbinti
bendrosios praktikos gydytojais NHS. Artimiausi mokymai šeimos gydytojams
Lenkijoje prasidės rugpjūčio 12 d.
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AITOMIAUSI:

Po dešimtmečio Lietuvoje trūks slaugytojų, vaikų gydytojų ir vidaus ligų
gydytojų, rodo Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA)
medicinos darbuotojų poreikio prognozė.
Įvertinę esamą specialistų skaičių ir tai, kaip jų poreikis keisis per dešimtmetį,
MOSTA specialistai nustatė, jog trūks 7,4 tūkst. bendrosios praktikos slaugytojų,

a drama
žyje: užtikęs
ąją meilės
je su kitu, vyras ją
kelias paras

189 vidaus ligų gydytojų ir 140 vaikų ligų gydytojų.
Prognozuojama, kad kai kurių specialistų po dešimtmečio bus per daug:
prognozuojamas 766 burnos higienistų, 763 gydytojų odontologų, 257 šeimos
gydytojų ir 235 odontologo padėjėjų perteklius.
Skaičiuojama, jog po dešimtmečio Lietuvoje specialistų poreikis išaugs 3,4
tūkstančio, tačiau jis augs vos devyniose iš 73 sričių.
„Iki 2028 reikšmingai padidės didžiausios grupės – bendrosios praktikos

s horoskopas
o 2–8 d.)

slaugytojų – poreikis. Šių sveikatos specialistų poreikis 2028 metais bus 4,2 tūkst.
didesnis nei dirbančių specialistų skaičius 2018 m. Atmetus slaugos specialistų
poreikio augimą, visų likusių sveikatos specialistų suminis poreikis 2028 m. bus
mažesnis nei dirbusiųjų 2018 m. skaičius“, – teigiama tyrimo rezultatuose.

Prognozės atliktos įvertinus į pensiją išeinančius ar darbą paliekančius
darbuotojus, įsidarbinančius absolventus ir kitus veiksnius.
Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto
tinklalapiuose be raštiško UAB BNS sutikimo draudžiama.
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