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Προσφορά Photobook
Δημιούργησε το δικό σου Photobook με super έκπτωση!

ΑΝΟΙΓΜΑ

myikona.gr

Naslovnica



NEDOSTATAK LI…

Vijesti



Hrvatska

Englezi po Hrvatskoj vabe liječnike: Nude
50.000 – 65.000 kuna mjesečno
Velika Britanija, bez obzira na Brexit, otvara natječaj za doktore iz zemalja EU, pa tako
i Hrvatske, za rad u ordinacijama obiteljske medicine po Engleskoj te pomaže pri
preseljenju
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Προσφορά Photobook

Σχεδίασε το online, εκτύπωσέ το
και παρέλαβε το όπου κι αν

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

βρίσκεσαι!

U
AUTOR

Ivana Rimac
Lesički

govor na neodređeno vrijeme, godišnja plaća između 70 i 90 tisuća
britanskih funti (50.000 do 65.000 kuna mjesečno), besplatan tečaj
engleskog jezika, pomoć pri preseljenju i pronalasku stana, vrtića, škole, otvaranja
računa... – ponuda je poljske agencije Paragona hrvatskim obiteljskim liječnicima
koje pozivaju na rad u Veliku Britaniju.
myikona.gr

PODIJELITE
ČLANAK
551



OTAC DJEČAKA KOJI SE LIJE…

'Sretnem doktoricu za koju znam da joj nije
radni dan, ali došla je pogledati dijete, ne
samo moje'

Upravo se čita...
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Da Engleskoj manjka liječnika, kao i nizu drugih zapadnih zemalja, poznato je već
godinama, a NHS rješenje te situacije nalazi u uvozu liječnika iz drugih zemalja pa
su tako pokrenuli i ovaj posljednji natječaj za obiteljske liječnike. Nije limitirano
koliko se tih stručnjaka iz svih EU zemalja može javiti i konkurirati za posao.
Natječaj će biti trajno otvoren dok se ne popuni potreba za liječničkim kadrom na
Otoku. U svojoj izjavi iz NHS-a pišu i da će, neovisno o Brexitu, i dalje imati potrebu
za izvrsnim obiteljskim liječnicima iz Europe. Radi promocije ovog britanskog
natječaja i njegovih uvjeta idući mjesec ova poljska agencija dolazi i u Hrvatsku,
kako kaže dr. Vikica Krolo, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske
medicine (KOHOM).
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IGOR MARJANOVIĆ IZ IRSKE:

'Kaže on meni da zna
bolje jer ima dva faksa!
E, pa ne znaš...'
VRTLARSKI TRIKOVI

Biljke koje trebate
posaditi kraj rajčice da
dobijete više plodova

KAZNENA ODGOVORNOST

Zbog straha od zatvora liječnici ne priznaju
greške

– Kao KOHOM, a i osobno, borim se da što više naših ljudi ovdje ostane, ali ovo
jako privlačno zvuči, i to je prilika ljudima da odu u uređenu državu na dobro

KAKO NIJE PRIMIJETIL…

U dvorištu pronašla
mačku, no onda su joj
otkrili što je zapravo…

 3608 prikaza

plaćen posao. Mi koncesionari manje-više smo pred mirovinom, za pet do deset
godina, i ja nisam zainteresirana, ali znam kako mladim liječnicima ovo zvuči. Ljudi
su informirani, dobili su pozive, takvi se pozivi dijele po društvenim mrežama,
forumima. Tako da mi školujemo ljude za druge zemlje.

Nautički turizam u
Hrvatskoj: otkrijte
zašto se sve više…

I manji operativni zahvati

 105 prikaza

Posljednje izmjene Zakona koje kažu da do 25 posto liječnika može ostati u
sklopu doma zdravlja sada sve županije tumače tako da treba ostati baš točno 25
posto, dakle što smo napravili? Danas je svijet otvoren i ovaj poziv upravo to
pokazuje, priliku da više ne slušamo političare – komentira obiteljska liječnica dr.
Krolo te dodaje kako se broj njezinih kolega posljednjih godina smanjuje te ih je
sada oko 2100.
Posao obiteljskog liječnika u Velikoj Britaniji razlikuje se od našeg sustava, što se
navodi i u natječaju. Ključna je razlika jača dijagnostika i liječenje svih dobnih
skupina te činjenica da medicinske sestre obavljaju neke medicinske poslove koje
u nizu europskih zemalja rade isključivo liječnici.

PORUKE ZAHVALNOSTI

'Spasili su našu Karlu, imala je više od 10
operacija'

NAJPOŽELJNIJI GOSTI

VJENČANJE

Bruna Sanader udala
se u katedrali na
Hvaru, među gostima…

 10713 prikaza



NAJLUĐE VJENČANJE, 2…

Panika usred
Dubrovnika zbog
hambija: 'Kakav je ov…

CURE OBOŽAVAJU TAJ …

Ovoj dugonogoj
ljepotici ne trebaju
štikle da špicu ostavi…

Ordinacije obiteljske medicine u Velikoj Britaniji opremljene su za manje
operativne zahvate, što se u europskim zemljama, pa i kod nas, uglavnom radi u
bolnicama. U upućivanje k liječniku specijalistu u Velikoj Britaniji vrlo je striktno
ograničeno na slučajeve kada je to istinska potreba jer obiteljski liječnik nema
potrebnu opremu ili je riječ o nekom teškom stanju. Obiteljski liječnici u Engleskoj
bave se i zdravljem djece i majki, prevencijom i rehabilitacijom.

– Sve bismo to i mi rado radili, uostalom bunimo se da ne želimo biti pisari –
dodaje dr. Krolo.
Agencija angažirana za regrutaciju na Otoku već je uspješno odradila pilot-projekt
i zaposlila obiteljske liječnike iz Europe u različitim dijelovima Engleske.
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Zakon novi, a sve po starom

Izmijenjeni Zakon o zdravstvenoj zaštiti, koji se najavljivao ponajprije kao
promjena unutar primarne zdravstvene zaštite, na terenu, čini se, neće
promijeniti puno. Ključna je izmjena bila, podsjetimo, uvođenje ordinacija
koje liječnici iz primarne mogu otvarati i tako si, među ostalim, povećati
prihode. Nerazmjerna razlika u plaći trenutačnih koncesionara, odnosno
ordinacija i liječnika koji su zaposlenici domova zdravlja, bio je glavni
argument uvođenju ordinacija i njihovu delimitiranju. No, limit je
postavljen na 25 posto, što je određena kao maksimalna granica koliko
liječnika može ostati u sklopu doma zdravlja. Prema riječima liječnika, pa
tako i dr. Krolo uime KOHOM-a, županije kao vlasnici domova zdravlja
namjeravaju zadržati pod svojim okriljem upravo tih maksimalnih 25
posto liječnika koji neće imati pravo na otvaranje ordinacije.

Odzvonilo paštetama i sendvičima na Jadranu: Kazne i do 700
eura!

UŠTEDA

Čak i najmanja sitnica može utjecati na
potrošnju goriva u vašem automobilu

KLJUČNE RIJEČI

liječnici

doktori

Engleska

odljev mozgova
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