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Brytyjczycy szukają lekarzy rodzinnych w Europie.
Brexit nie wpłynie na ich zatrudnienie
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pracy w plac�wkach brytyjskiego National Health Service (NHS). Ci, kt�rzy zdecydują się na relokację, mogą
liczy� na pomoc w  załatwieniu wszystkich formalno�ci związanych z  rozpoczęciem życia w  nowym miejscu.
Przechodzą także intensywne bezpłatne szkolenia. Na mocy um�w zawartych przez Paragonę z NHS, przebieg
brexitu nie wpłynie na sytuację lekarzy, kt�rzy podejmą pracę dla brytyjskiej służby zdrowia.

Polska �rma specjalizująca się w  rekrutacji dla  sektora medycznego m.in. w  Wielkiej Brytanii, Skandynawii
i  Francji wygrała niedawno przetarg na realizację 5-letniego kontraktu dla  brytyjskiego NHS. Dotyczy on
pozyskania do pracy na Wyspach kilku tysięcy lekarzy rodzinnych. To największy obecnie projekt rekrutacyjny
realizowany dla brytyjskiej służby zdrowia, a tym samym największy projekt międzynarodowy w Europie.

–  Możliwo�ci rozwoju kariery zawodowej dla  lekarzy rodzinnych w  Wielkiej Brytanii są ogromne.  Medycyna
rodzinna w UK jest najbardziej rozwiniętą formą tej specjalizacji, co oznacza, że lekarze, kt�rzy tam praktykują,
mają maksymalnie szerokie kompetencje. Lekarz rodzinny na Wyspach jest czę�ciowo ginekologiem (prowadzi
ciąże), położnikiem czy chirurgiem (mała chirurgia), co jest szansą na ciekawą pracę oraz rozw�j zawodowy –
m�wi agencji informacyjnej Newseria Biznes Kinga Łozi�ska, prezes zarządu Paragona Polska. –  Lekarze
z naszego projektu będą pracowa� w prywatnych praktykach, kt�re wykonują usługi na rzecz NHS i z czasem,
jeżeli będą chcieli, mogą zosta� partnerami, czyli wsp�łwła�cicielami tych praktyk – dodaje Kinga Łozi�ska. 

Przez  Ofman  - 6 maja 2019
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Rok temu Paragona zrealizowała już projekt pilotażowy, kt�ry polegał na rekrutacji 25 lekarzy rodzinnych do
plac�wek NHS w  Lincolnshire. Obecnie �rma poszukuje kolejnych 100 lekarzy, kt�rzy podejmą pracę
w przychodniach zlokalizowanych w rejonie Central Midlands.

– Pracą w Wielkiej Brytanii są zainteresowani lekarze z całej Europy. Rekrutujemy gł�wnie mieszka�c�w kraj�w
członkowskich UE, kt�rych  uprawnienia do zawodu są  uznawane przez  dyrektywy unijne. Jest to Rumunia,
Bułgaria, Hiszpania, Grecja, Chorwacja, Litwa, Włochy, ostatnio także Czechy i oczywi�cie Polska – m�wi Kinga
Łozi�ska.

Pierwszy etap szkole� przygotowujących do wyjazdu odbywa się w  kampusie pod Warszawą, gdzie przyszli
lekarze NHS doskonalą język, poznają procedury i  zasady funkcjonowania brytyjskiego systemu ochrony
zdrowia. Kolejny etap odbywa się już na miejscu, w Wielkiej Brytanii. Każdy specjalista przechodzi dodatkowe
szkolenie pod okiem mentora, kt�re ma pom�c mu w podjęciu całkowicie samodzielnej pracy w nowym kraju.

– Program, kt�ry realizujemy wsp�lnie z NHS, jest bardzo opieku�czy – m�wi Kinga Łozi�ska. – W trakcie kursu
zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie,  aktywno�ci sportowe, a nawet  przyznajemy stypendia dla  rodzin,
ponieważ lekarz nie pracuje zawodowo i po�więca czas tylko na naukę.

Rekrutacja specjalist�w medycyny rodzinnej do pracy w Wielkiej Brytanii jest o tyle łatwiejsza, że duża czę��
lekarzy z Europy zna już język angielski przynajmniej w podstawowym stopniu. Oferta skierowana jest do os�b,
kt�re znają angielski, ale nie muszą by� na poziomie biegłym.

 
– Lekarz, kt�ry chce podją� pracę w UK, powinien zda� egzamin językowy IELTS na poziomie 7,5 oraz egzamin
zawodowy dla obcokrajowc�w lub powracających do systemu I&R. Zrekrutowani przez nas lekarze zdają tylko
nasz wewnętrzny egzamin językowy, uznawany przez NHS za wystarczający do podjęcia pracy. Po wyje�dzie do
UK lekarz zaczyna pracę oraz szkolenie, kt�re przygotowuje do egzaminu zawodowego. To najlepsza �cieżka,
jaka istnieje – m�wi Kinga Łozi�ska.

Jak podkre�la, NHS to bardzo atrakcyjny pracodawca, zatrudniający ponad 1,7 mln pracownik�w, dlatego prawa
pracownicze są tam mocno chronione. Jest to organizacja o  ogromnym budżecie na szkolenia, rozw�j
i badania medyczne.

Szefowa Paragony podkre�la, że brexit nie  będzie mie� wpływu na sytuację lekarzy, kt�rzy podejmą pracę
dla brytyjskiego NHS.

–  Mamy pisemne zapewnienie działu rekrutacji międzynarodowej NHS,  że wszyscy  lekarze,  kt�rzy przejdą
przez nasz proces rekrutacji i szkole�, będą bezpieczni. Będą mogli pracowa� w strukturach NHS bez względu
na to, jaką formę przybierze  brexit  – zapewnia Kinga Łozi�ska. –  Sytuacja pełzającego  brexitu  na
Wyspach oczywi�cie budzi zaniepokojenie w�r�d tych, kt�rzy planują wyjazd i podjęcie tam pracy. My�lę, że
Wielka Brytania jako kraj tradycyjnie wielokulturowy  i wielonarodowy poradzi sobie z  tym problemem.
Niemniej nasz projekt ma szczeg�lnie silne zabezpieczenia. 

Aktualnie prowadzona rekrutacja to kolejny projekt realizowany przez Paragonę dla National Health Service.
Firma już wcze�niej pomogła NHS uzupełni� niedobory kadrowe – kilka lat temu w ramach projektu rządowego
przeszkoliła i zrekrutowała 300 lekarzy dentyst�w.
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