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Firma Paragona szuka kilkuset lekarzy rodzinnych z całej
Europy, w tym z Polski, do pracy w placówkach
brytyjskiego National Health Service (NHS). Ci, którzy
zdecydują się na relokację, mogą liczyć na pomoc w
załatwieniu wszystkich formalności związanych z
rozpoczęciem życia w nowym miejscu.

Firma 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.
Kinga Łozińska, prezes zarządu Paragona Polska, mówi, że lekarze będą
pracować w prywatnych praktykach, które wykonują usługi na rzecz NHS i z
czasem, jeżeli będą chcieli, mogą zostać partnerami, czyli współwłaścicielami
tych praktyk.
Rok temu Paragona zrealizowała już projekt pilotażowy, który polegał na
rekrutacji 25 lekarzy rodzinnych do placówek NHS w Lincolnshire. Obecnie rma
poszukuje kolejnych 100 lekarzy, którzy podejmą pracę w przychodniach
zlokalizowanych w rejonie Central Midlands.
- Pracą w Wielkiej Brytanii są zainteresowani lekarze z całej Europy. Rekrutujemy
głównie mieszkańców krajów członkowskich UE, których uprawnienia do zawodu
są uznawane przez dyrektywy unijne. Jest to Rumunia, Bułgaria, Hiszpania,
Grecja, Chorwacja, Litwa, Włochy, ostatnio także Czechy i oczywiście Polska wyjaśnia Kinga Łozińska.
Pierwszy etap szkoleń 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, które ma pomóc mu w podjęciu
całkowicie samodzielnej pracy w nowym kraju.
Jak podkreśla, NHS to bardzo atrakcyjny pracodawca, zatrudniający ponad 1,7
mln pracowników, dlatego prawa pracownicze są tam mocno chronione. Jest to
organizacja o ogromnym budżecie na szkolenia, rozwój i badania medyczne.
Szefowa Paragony podkreśla, że brexit nie będzie mieć wpływu na sytuację
lekarzy, którzy podejmą pracę dla brytyjskiego NHS. - Mamy pisemne
zapewnienie działu rekrutacji międzynarodowej NHS, że wszyscy lekarze, którzy
przejdą przez nasz proces rekrutacji i szkoleń, będą bezpieczni. Będą mogli
pracować w strukturach NHS bez względu na to, jaką formę przybierze brexit zapewnia Łozińska.
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