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Εκατοντάδες γενικοί ιατροί πρόκειται να προσληφθούν για να εργαστούν σε θέσεις πρακτικής στην

περιοχή ευθύνης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στα Central Midlands στην Αγγλία. Οι υπηρεσίες του

Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας (NHS) ολοκλήρωσαν ένα επιτυχημένο πιλοτικό πρόγραμμα

αναφορικά με την πρόσληψη 25 Ευρωπαίων γενικών παθολόγων που θα εργαστούν για το Εθνικό Δίκτυο

Υγείας της Βρετανίας, στο Lincolnshire.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Το πρόγραμμα θα παρέχει υποστήριξη στους θεράποντες ιατρούς σε κάθε τους βήμα, ξεκινώντας με μια

εκπαίδευση προσαρμογής δώδεκα εβδομάδων πριν μεταφερθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και

συνεχίζοντας με μια ολοκληρωμένη εισαγωγική εκπαίδευση με την άφιξή τους, που θα τους βοηθήσει να

προσαρμοστούν στους τρόπους εργασίας του NHS.

Η πρόσληψη και η εκπαίδευση στο εξωτερικό πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Βρετανικού

Συστήματος Υγείας από την Paragona, την εταιρεία πίσω από το πιλοτικό πρόγραμμα του Lincolnshire.

Η Paragona, έχει εξειδικευτεί εδώ και δεκαεπτά χρόνια, βοηθώντας τους γιατρούς και τους οδοντιάτρους

να αναπτύξουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, μεταβαίνοντας σε νέες χώρες σε ολόκληρη την

Ευρώπη.

Το μοντέλο προσλήψεων της Paragona, περιλαμβάνει ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ενσωμάτωσης, στο οποίο οι ιατροί εξοικειώνονται με τη γλώσσα, τον πολιτισμό και το μοντέλο
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υγειονομικής περίθαλψης μιας χώρας, πριν εγκατασταθούν σε αυτή. Αυτή η προσέγγιση, βοηθά να

ξεπεραστούν τα εμπόδια που κανονικά θα αποθάρρυναν τους ιατρούς να εξετάσουν την επιλογή μιας

διεθνούς σταδιοδρομίας.

Πρόγραμμα υποστήριξης

«Έχουμε βοηθήσει εκατοντάδες γιατρούς και τις οικογένειές τους να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα,

διασχίζοντας την Ευρώπη και εκπαιδεύοντάς τους στην εκμάθηση γλωσσών από το μηδέν, όπως η

σουηδική ή η δανική», δήλωσε ο Martin Ratz από την Paragona. «Οι διαδικασίες πρόσληψης στο Ηνωμένο

Βασίλειο είναι συγκριτικά απλούστερες, καθώς οι περισσότεροι ευρωπαίοι γιατροί ξεκινούν ήδη με

κάποιο επίπεδο επάρκειας στην αγγλική γλώσσα».

Η Paragona, έχει συνεισφέρει και παλαιότερα στο να αντιμετωπίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας της

Βρετανίας (NHS) τις ελλείψεις στο προσωπικό – το 2004 εκπαιδεύονται και προσλαμβάνονται 300

οδοντίατροι από όλη την Ευρώπη, σημειώνοντας έτσι σημαντική αύξηση στον αριθμό των οδοντιάτρων

που εργάζονται στο NHS. Η πλειοψηφία των οδοντιάτρων αυτών, εξακολουθεί να δουλεύει στο Ηνωμένο

Βασίλειο. «Ένα από τα οφέλη της εκπαίδευσης προσαρμογής, είναι ότι προετοιμάζει τους γιατρούς να

αντιμετωπίσουν τις πραγματικές συνθήκες ζωής σε μια νέα χώρα», δήλωσε ο κ.Ratz.

Προσαρμογή

Η Paragona πραγματοποιεί την εκπαίδευση για το εξωτερικό στις αποκλειστικές εγκαταστάσεις της, στη

Βαρσοβία. Μόλις οι γενικοί γιατροί φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, λαμβάνουν μια ολοκληρωμένη

εκπαίδευση προσαρμογής που αντιμετωπίζει τις διαφορές, μεταξύ της γενικής πρακτικής του Βρετανικού

Εθνικού Συστήματος Υγείας και του εξωτερικού.

Το Εθνικό Δίκτυο Υγείας (NHS) της Βρετανίας στα Central Midlands συνεργάζεται με το δημόσιο φορέα

«Health Education England» και το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο ώστε να ολοκληρωθούν οι συμφωνίες,

λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος.

Η Paragona δηλώνει ενθουσιασμένη που συνεργάζεται με μια τόσο καλή ομάδα του Εθνικού Δικτύου

Υγείας της Βρετανίας (NHS), για να βοηθήσει στην αύξηση του αριθμού των γενικών παθολόγων προς

όφελος των ασθενών.

«Η Paragona διεξήγαγε ένα πολύ επιτυχημένο διεθνές πιλοτικό πρόγραμμα για να προσλάβει γενικούς

παθολόγους και είναι συνεπώς φυσικό, το πρόγραμμα να επεκταθεί σε ολόκληρη την περιοχή του Central

Midlands», δήλωσε ο Dr. Aly Rashid, Ιατρικός Διευθυντής και Υπεύθυνος NHS England στα Central

Midlands.
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