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Serviciul Naţional de Sănătate din Marea Britanie (NHS) a iniţiat un demers de recrutare pentru a angaja, în următorii câţiva ani, câteva
mii de medici specialişti în Medicină de familie din Europa.
Serviciul Naţional de Sănătate se confruntă cu un de cit major de personal. În special, medicii specialişti în Medicină de familie sunt foarte
puţini, ei având un rol esenţial în sistemul britanic de asistenţă medicală. Într-adevăr, ei au mai multă putere şi responsabilităţi decât omologii
lor din alte ţări europene. În consecinţă, un medic specialist Medicină de familie poate oferi pacienţilor tratament complet. Din acest motiv,
statutul de medic specialist Medicină de famile din Marea Britanie este extrem de ridicat, indică o analiză redactată în contextul unui potenţial
Brexit.
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Rezultatul anchetei pe Robor: Comisia senatorului Zam r propune preşedintelui să-l demită pe şeful Concurenţei, Curţii de

Conturi să veri ce angajaţii ctivi de la CC, iar guvernatorului Isărescu să sancţioneze doi directori BNR
"Doresc să îi asigur pe toţi medicii specialişti Medicină de familie din statele membre ale Uniunii Europene că sunt bineveniţi să devină parte a
familiei NHS, iar termenii şi condiţiile ofertei de muncă şi contractul pe care aceştia îl semnează nu vor

anulate şi nu se vor schimba în

dezavantajul lor. În Anglia există o nevoie presantă de medici specialişti Medicină de familie, iar sosirea acestora ne va ajuta să rezolvăm
această nevoie. Orice s-ar întâmpla în legătură cu Brexit-ul, NHS va avea în continuare nevoie de medici specialişti Medicină de familie, din
Europa“, spune Rachel Souter, Head of International GP Recruitment, NHS Anglia.
Conform Paragona, compania care se ocupă de recrutarea pentru NHS, medicii de familie care aplică pentru un post nu sunt obligaţi să
susţină examenele de limbă, care de obicei reprezintă o mare barieră.
Se estimează că în Marea Britanie lucrează câteva zeci de mii de medici din statele membre ale Uniunii Europene, iar marea majoritatea sunt
angajaţi de Serviciul Naţional de Sănătate.
Informaţiile publicate de Pro t.ro pot preluate doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea în lead a sursei cu link activ. Orice abatere de la această
regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
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