
Bialy desant
Polacy w Szwecji

Polscy lekarze swietnie sobie tutaj radza i zbieraja pochwaly. Szwecja nie chce
wprowadzac zadnych barier dla pracowników z krajów przystepujacych do Unii.
Stawia jeden warunek: znajomosc jezyka.

TOMASZ WALAT

Korespondencja ze Sztokholmu

Maarten Prag, przewodniczacy Zwiazku Lekarzy w Orebro, wojewódzkim miescie

w srodkowej Szwecji, 200 km na zachód od Sztokholmu, mówi o Polakach: – Mamy z nimi

mniej problemów niz z lekarzami z krajów Unii Europejskiej . Potwierdza to szefowa kadr

wojewódzkiego sejmiku w Orebro Cristina Gunnarsson: – Jestesmy naprawde zadowoleni.

Pracuja bardzo dobrze. Sa lubiani przez pacjentów i kolegów. Polscy lekarze na wiosne

2000 r. rozpoczeli intensywna nauke jezyka szwedzkiego (patrz POLITYKA 15/2000) i juz po

siedmiu miesiacach rozpoczeli prace w szpitalach i przychodniach Szwecji. Byl to pierwszy

powazny wylom w istniejacym od 1968 r. w tym kraju zakazie importu obcej sily roboczej.

Szwedzki „Przeglad Lekarski” („Lakartidningen”) uwaza, ze rekrutacja byla bardzo pomyslna.

Np. o dr Izabeli Kubalskiej, internistce z przychodni Nora w Orebro, pisze tak: „Jej jezyk

szwedzki jest niezwykle plynny, troche wolniejszy i  z  obcym nalotem. Lecz gramatyka

i konstrukcja zdan sa imponujaco bez zarzutu”. Szwedzkiego w Polsce uczy sie juz trzecia

szescdziesiecioosobowa grupa polskich medyków i tylko nieliczni nie zdaja koncowego

egzaminu lub zniechecaja sie w trakcie nauki.

Polskim lekarzom w Orebro zalatwiono mieszkanie i konto w banku, dzieki  któremu mogli

otrzymac pozyczki na zagospodarowanie. – Pytaja nas nawet, jakie firanki chcemy miec



w gabinetach  – opowiada dr Kubalska. Na poczatku bylo troche problemów praktycznych. –

Nie wiedzielismy, jak funkcjonuje opieka zdrowotna. Musielismy sie takze oswoic

z komputerami, bez których  nie daloby sie tu pracowac .

Polscy lekarze dosc szybko pogodzili sie z  nieautorytarnym charakterem szwedzkiej

medycyny, z czym mieli duze klopoty ich koledzy z krajów Unii. Z poczatku troche ich

dziwilo, ze pielegniarka moze zwrócic uwage lekarzowi  na –  jej zdaniem – popelniony blad

i uwagi takie przyjmowane sa merytorycznie, a nie, jak w Polsce, emocjonalnie. Pozycja

zawodowa pielegniarki jest tu zreszta szczególnie wysoka; moze ona wypisac prosta recepte

bez konsultacji z  lekarzem. Zdarza sie takze, ze pielegniarki z  wyksztalceniem

menedzerskim kieruja przychodniami. Brak hierarchii widoczny jest takze w relacjach

pracodawca–zatrudniony oraz lekarz–pacjent.

Problemów medycznych prawie nie bylo; Szwedzi choruja na te same choroby. – Kiedy

pytam pacjentów, jak sie czuja, odpowiadaja: dobrze. W Polsce nigdy nie slyszalam takich

odpowiedzi. Ludzie przychodzili do lekarza, kiedy czuli sie naprawde zle – mówi Izabela

Kubalska. – Co prawda, kiedy sie blizej zbada szwedzkich pacjentów, to czesto okazuje sie,

ze nie jest wcale tak dobrze, jak to deklarowali na poczatku.

Jej maz, chirurg Leszek Kubalski, najbardziej sobie ceni, ze w pracy nie musi myslec
o pieniadzach. – Odpowiedzialnosc finansowa spoczywa na administracji. Tempo pracy jest
znacznie wolniejsze niz w Polsce; nie wykonuje sie zwlaszcza wielu czynnosci
niepotrzebnych. W Szwecji zarabiaja powyzej 10 tys. zl miesiecznie w normalnym czasie
pracy i jesli dorabiaja – na poczatku to jest czesto konieczne, zwlaszcza ze koszty
utrzymania sa tu nieco wyzsze – to dodatkowymi dyzurami. Szwedzcy lekarze zarabiaja
znacznie wiecej, przyznaje „Przeglad Lekarski”. Zwiazek lekarzy ma nawet za zle Polakom,
ze przyjmuja takie warunki. – Rozumiemy, ze pochodza z innej kultury placowej, ale nie
powinni tylko klaniac sie i dziekowac za place, które im zaoferowano – mówi Bernhard
Grewin, wiceprzewodniczacy lokalnej organizacji zwiazkowej.

Zwiazek Lekarzy nie jest przeciwny rekrutowaniu personelu medycznego za granica. – Po
wojnie mielismy nieprzerwany naplyw obcych lekarzy i pielegniarek i to tylko wzbogacilo
szwedzka sluzbe zdrowia  – mówi Grewin. Polacy, którzy przyjezdzali tu wczesniej na wlasna
reke, stanowia dzis najliczniejsza grupe narodowosciowa w tej branzy. Ich doskonala opinia
zawodowa sklonila szwedzki samorzad do szukania brakujacego tu stale personelu
medycznego wlasnie w Polsce.

Szwedzka opieka zdrowotna, chwalona za granica, w Szwecji jest od kilku lat obiektem
ostrej krytyki. Byl to zreszta najgoretszy temat tegorocznej kampanii wyborczej. Polscy
lekarze, mimo zadowolenia z nowej pracy, dostrzegaja te problemy, zwlaszcza dlugie
oczekiwania na specjalistów, specjalistyczne badania i  zabiegi. – Czesto musze wystawiac
zwolnienia lekarskie, które byc moze nie bylyby konieczne, gdyby pacjenta zbadal od razu
specjalista  – mówi dr Kubalska. To wlasnie zwolnienia chorobowe, które w ostatnich paru
latach wzrosly o  30 proc., chociaz Szwecja nie przezywala zadnej epidemii, spedzaja sen
z oczu politykom i ograniczaja pole reform spolecznych zjadajac powazne srodki budzetowe.
Na chorobowe ida takze lekarze tlumaczac sie najczesciej przepracowaniem. Inni duza czesc
swej praktyki przeznaczaja na badania naukowe, co maja zagwarantowane w kontraktach.
Jeszcze inni emigruja za lepszym chlebem, jak Polacy, tylko do lepiej placacych krajów:
emiratów naftowych, USA i  sasiedniej Norwegii. Wraz ze starzeniem sie spoleczenstwa
starzeje sie takze personel medyczny; wkrótce odejdzie na emeryture 30 proc. lekarzy.

Stad tez zapotrzebowanie na polskich lekarzy (i inny personel medyczny) bedzie w Szwecji
roslo, chociaz w Polsce jeden lekarz przypada na 460 osób, a  w Szwecji na niespelna 400.
Trzeba tez przyznac, ze ten nabór przetarl droge polskiej emigracji zarobkowej, która po



przystapieniu Polski do Unii prawdopodobnie wzrosnie, zwlaszcza do tych krajów, które
deklarowaly, jak Szwecja, ze od poczatku nie beda przestrzegaly okresów przejsciowych dla
osób z nowych krajów czlonkowskich szukajacych u  nich pracy. Szwecja potrzebuje
specjalistów z wielu dziedzin; szwedzkie spoleczenstwo jest stosunkowo otwarte i  akceptuje
imigrantów pod warunkiem, ze zapewni sie im prace, a nie beda oni tylko obciazeniem.


