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Wielka Brytania ściąga lekarzy rodzinnych z
UE. Potrzeba kilku tysięcy specjalistów

REKLAMA

Brytyjska National Health Service (NHS) rozpoczęła niedawno projekt rekrutacyjny, w ramach

którego w trakcie kilku najbliższych lat do przychodni NHS zrekrutowanych ma zostać kilka

tysięcy specjalistów medycyny rodzinnej z Europy.
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Firma Paragona szuka lekarzy rodzinnych z krajów Europy dla NHS. (Fot. Shutterstock)
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W Wielkiej Brytanii brakuje lekarzy rodzinnych.

National Health Service, brytyjski odpowiedniki polskiego Narodowego Funduszu

Zdrowia, bez względu na to, jaki będzie scenariusz brexitu, nadal będzie potrzebować

wykwali�kowanych specjalistów z Europy.  

Firma Paragona szuka lekarzy, którzy podejmą pracę w gabinetach zlokalizowanych w

rejonie Central Midlands.

National Health Service, brytyjski odpowiedniki polskiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zmaga

się z niedoborem kadr. Brakuje zwłaszcza specjalistów medycyny rodzinnej, którzy w brytyjskim

systemie służby zdrowia pełnią kluczową rolę. Osoby te mają szersze uprawnienia i większy zakres

odpowiedzialności niż ma to miejsce w innych krajach europejskich. Lekarz rodzinny zapewnia

chorym, będącym pod jego opieką, kompleksową terapię, przez co status społeczny lekarza

rodzinnego w Wielkiej Brytanii jest wysoki – osoby te są zazwyczaj mocno osadzone w lokalnej

społeczności, gdzie cieszą się szacunkiem i dużym zaufaniem.

Właśnie dlatego National Health Service przeprowadziła przetarg na realizację projektu, którego

celem jest rekrutacja do pracy na wyspach kilku tysięcy lekarzy rodzinnych.

- Chciałabym zapewnić wszystkich lekarzy rodzinnych z krajów członkowskich Unii Europejskiej,

że są mile widziani w przychodniach prowadzonych przez National Health Service oraz zarówno

warunki samej oferty, jak i podpisywanego przez nich kontraktu nie zostaną złamane, ani

zmienione na ich niekorzyść. W Wielkiej Brytanii mamy obecnie do czynienia z dużym

zapotrzebowaniem na lekarzy rodzinnych, dlatego bez względu na to co wydarzy się w trakcie

brexitu, NHS nadal będzie potrzebować wykwali�kowanych specjalistów z Europy – mówi Rachel

Souter, Head of International GP Recruitment, NHS England.
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