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Szwedzkidlapoczatkujacych
EWA WINNICKA

B
ardziej wnikliwy kandydat wie juz
na poczatku, ze przemiana w leka-
rza szwedzkiego bedzie wymagala
znacznego poszerzenia horyzontów

umyslowych. Rozumie to Dariusz, 37-letni
kandydat z Lodzi, w poprzednim zyciu za-
wodowym anestezjolog, kiedy czyta o po-
mysle racjonalizatorskim pracowników po-
gotowia w miescie Umel\..

W wyniku wyjatkowej samowiedzy i wy-
sokiej odpowiedzialnosci zaproponowali
oni, by przy sluzbowych drzwiach wej-
sciowych zamontowac sprawny alkomat.
Pracownik przychodzilby na swoja zmiane
i dmuchal. Wydmuchanie 0,2 promila eli-
minowaloby z mozliwosci wykonywania
zawodu danego dnia. Dariusz jest raczej
przekonany, ze to objaw samozniewolenia
i braku indywidualizmu. Tojest cos, uwa-
za, do czego trudno bedzie mu przywyknac
w nowym zyciu zawodowym.

Jednak wedlug specjalistów skandynaw-
skich czas potrzebny do nauczenia sie, jak
byc szwedzkim lekarzem, wynosi siedem
miesiecy. Niezbedne sa - zapewnienie kan-
dydatowi odosobnienia z wyzywieniem,
motywacja zbadana wstepnym testem
i zdolnosci przyswajania jezyka szwedzkie-
go potwierdzone podczas pobytu próbnego.
Potem realizuje sie osiem godzin dziennie
intensywnego przystosowywania plus
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obowiazkowa szwedzka TV,praca domo-
wa i w nagrode kregle. Metoda wydaje sie
wyczerpujaca: bolesne moze byc pólroczne
rozstanie z rodzina czy rygor skoszarowa-
nia. Niemniej rezultaty beda stuprocento-
we. Organizujaca przemiane firma Medena
Rek z Konstancina wyslala za Baltyk ponad
trzystu pelnowartosciowych specjalistów,
redukujac braki w tamtejszych zasobach.
W niektórych województwach szwedzkich,
zwanych tam landstingami, importowani
specjalisci stanowia nawet 30 proc. wszyst-
kich lekarzy. Polacy maja dobra renome.
W prasie szwedzkiej chwali sie ich zdolnosci
jezykowe: mówia lepiej niz Dunczycy. Albo:
lepiej niz królowa, co jest zlosliwoscia pod
adresem Sylvii,która ma niemieckie pocho-
dzenie i bardzo obcy akcent.

Niektóre firmy konsultingowe, które
wspólpracuja ze szwedzkimi wojewódzkimi
wydzialami opieki zdrowotnej, zycza sobie
nawet 20 tys. euro za wylowienie odpowied-
niego kandydata. WKonstancinie trwa wla-
snie ósma edycja kursu.

Eksportzasobów
Popyt na lekarza z Polski jest wynikiem

chlodnej kalkulacji, nazywanej takze czy-
stym pragmatyzmem. Jego zasady beda
w czasie kursu zadziwiac kandydatów.
W Szwecji brakuje co najmniej tysiaca leka-
rzy. Najbardziej lekarzy ogólnych, stoma-
tologów i psychologów. W Socialstyrelsen,
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instytucji, która nadzoruje sluzbe zdrowia,
sa w stanie okreslic zapotrzebowanie co do
czlowieka. Powodem naczelnym jest nieby-
wala dlugosc zycia czlowieka szwedzkiego,
który potrzebuje kontaktu z lekarzem, a ci
miejscowi emigruja do cieplych krajów. Nie
bez znaczenia sa wygórowane ambicje or-
ganizujacych sluzbe zdrowia wojewódzkich
urzedników, którzy planuja, by jeden lekarz
pierwszego kontaktu w przychodni przy-
padal na 1,5 tys. mieszkanców, nie wiecej.
Nawet gdyby zwiekszono liczbe miejsc na
studiach medycznych, nie udaloby sie za-
pewnic studentom praktyk, bo pojemnosc
szpitali jest ograniczona.

Wiec wystarczajacej masy specjalistów
nie da sie wyprodukowac w Szwecji, zwlasz-
cza ze koszty przysposobienia gotowego
lekarza z zewnatrz sa znacznie nizsze niz
ksztalcenie na miejscu. Dyrektorzy dokonali
wiec nieskomplikowanego przegladu rynku
medycznego i zasobów ludzkich w krajach
UE, w wyniku którego okazalo sie, ze naj-
wyzszy wspólczynnik frustracji zawodowej,
poziomu odebranego wyksztalcenia oraz
niewystarczajacych pieniedzy wystepuje
wlasnie w Polsce. Tutaj najlatwiej odnalezc
kandydata, który zostanie szczesliwym le-
karzem szwedzkim bez gardlowych proble-
mów finansowych, za to w kurtce puchówce
na co dzien.

Gdy siedem lat temu po raz pierwszy
ogloszono nabór lekarzy - na 60 wolnych
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letatówprzyszlo kilkaset zgloszen. Teraz
podaz powoli zrównuje sie z popytem, ale
!wyplywkadry jest permanentny. - Dobrze
platnapracasamamnieznajduje,niemusze
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jezdziC i szukac. To podstawowa wyzszosc
Szwecji nadAngliq- mówi Marek, kandydat
ze Szczecina, który pojedzie do pracy na
poludniowo-wschodnie wybrzeze. Jeszcze
w czasie trwania kursu pozna swoja doce-
lowa przychodnie, szefa i kolegów.

Ostatni zgasi swiatlo?
Szwedzkie podejscie do redukowania nie-

doborów kadrowych z perspektywy polskiej
praktyki moze wygladac na przewrazliwie-
nie lub histerie.

W przychodni w Szczecinie, gdzie leczyl
kandydat Marek, na jednego lekarza przy-
padalo nawet 5 tys. pacjentów. Poniewaz ich
ogólna liczba sie nie zmniejszala, zarzadza-
jacy mieli przypuszczenia graniczace z pew-
noscia, ze nie padaja oni jak muchy, nic zlego
sie nie dzieje, o zadnych uzupelnieniach ka-
drowych nie musi byc mowy.

,
Lekcjaprzemianywszwedzkiegolekarza
wfirmieMedenaRek.
Ponizej:nauczydelkaszwedzkiego
AgnieszkaStrazy!<.

Spokój dominuje tez w Ministerstwie
Zdrowia, które wyjasnia uczciwie, ze pro-
wadzenie dokladnych statystyk wyjezdza-
jacych lekarzy nie jest mozliwe, poniewaz
ani przychodnie, ani szpitale nie maja obo-
wiazku raportowac braków. Przyblizona
liczba uciekajacych lekarzy jest mozliwa
do ustalenia jedynie za posrednictwem izb
lekarskich, które wydaja zaswiadczenia le-
karzom ubiegajacym sie o wyjazd. Oczywi-
scie nie wszyscy wyjezdzaja, zaswiadcze-
nia sa krótkoterminowe, statystyka jest
niekompletna.

Rzecznik MZ uspokaja: moze brakowac
anestezjologów, poniewaz im najlatwiej
znalezc prace. Anestezjolog nie musi wiele
rozmawiac z pacjentem, w jego specjaliza-
cjinie ma ograniczen jezykowych. Podobnie
stomatolog. Alestomatologów, szacuje rzecz-
nik, mamy nawet za duzo, wiec straty nie
bedzie. Rzecznik ministerstwa podkresla,
ze bariera, która powstrzymuje niepotrzeb-
na emigracje, sa wysokie zarobki w sluzbie

zdrowia. Rzecznik zna lekarza, który jest
anestezjologiem i zarabia 12 tys. zl. Do wy-
jazdu moga zachecic jedynie profesorskie,
feudalne stosunki w szpitalach i niejasne
zasady dopuszczania do specjalizacji. Ale
w ministerstwie jest wiara, ze nawet jesli
lekarz wyjedzie, to wróci. Wiec na razie nie
ma strachu.

Marek, kandydat ze Szczecina, wie, ze
wsród najmlodszych studentów medycyny
z jego akademii najpopularniejszymi obok
angielskiego jezykami obcymi sa szwedzki
i norweski. Na wielu sposród starszych cze-
kaja juz zakontraktowane posady w Skan-
dynawii.

Kwestia motywacji
Zeby zostac szczesliwym lekarzem szwedz-

kim, konieczna jest wlasciwa motywacja,
o której mówi Robert Strzelczyk, lekarz spod
kola podbiegunowego, w pierwszym zyciu
m.in. dyrektor Leczniczo-Rehabilitacyjnego
Osrodka Medycyny Rodzinnej pod Wrocla-
wiem, kursant Medeny Rek.

Niewlasciwa jest motywacja scisle finan-
sowa. Owszem, pensje lekarza szwedzkiego
sa bardzo wysokie, podobnie jak prestiz za-
wodu, niemniej zadne pieniadze nie zrów-
nowaza kosztów przenosin do obcego kraju.
Trzeba zrozumiec, mówi Robert, co jestw zy-
ciu najwazniejsze. W zyciu Roberta najwaz-
niejsza jest rodzina, dla której w poprzednim
zyciu zupelnie nie mial czasu. Takze sku-
tecznosc obcowania z pacjentami. Robert
jest przekonany, ze 70 pacjentów, którzy
dziennie zjawiali sie w przychodni, musia-
lo miec poczucie niedosytu z powodu zdaw-
kowego kontaktu z lekarzem. Dwudziestu,
których widuje w swoim miescie, ma w tej
mierze wiekszy komfort. Robert nie móglby
przyjmowac wiekszej liczby pacjentów, po-
niewaz wedlug przepisów nie moze praco-
wac wiecej niz 40 godzin tygodniowo z dwie-
ma dziennymi obowiazkowymi przerwami
na kawe i jedna cotygodniowa na rekreacje.
Wedlug systemu szwedzkiego w 41godzinie
pracy lekarz jest juz nieskuteczny.

W tym sensie wlasciwa jest motywacja
Marka ze Szczecina i jego zony, tez lekarki.
Oboje przerwali wlasnie specjalizacje w
klinice, u znanego profesora, byli czescia
rytualnego wyscigu ambicji i wzajemnego
podgryzania. Wykonywali wiec wszystkie
lekarskie prace na oddziale, na którym sie
szkolili, nastepnie biegli do przychodni,
a potem na dyzur. Zewzgledu na mlodywiek
przypadaly im dyzury swiateczne i waka-
cyjne. Ledwo przekraczali srednia krajowa.
Ich synek nie orientowal sie, ze obecnosc
w domu obojga rodziców nie jest patologia.
Teraz, kiedy mieszkaja z nim w konstancin-
skim obozie przejsciowym, synek przezywa
dysonans poznawczy. Kiedy przychodzi
z przedszkola, a jego rodzice oboje czekaja
na niego w mieszkaniu, jednego z nich cia-
gle wysyla do pracy. Konstancinski obóz dla
kandydatów, o którym mówi sie, ze jest wy-
czerpujacy i wymaga wytezonej pracy, jest
dla nich raczej wypoczynkiem.

Ola przyznaje, ze do kandydowania nie
zmotywowala ich ciezka praca za niewiel- ~
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~ kie pieniadze. Raczej fora internetowe
pod tekstami o lekarskich i pielegniarskich
strajkach. Pelne byly jadu, pogardy i oskar-
zen o powszechne lapówkarstwo. W czasie
pieciu lat pracy Ola dostala dwie czekolady
z Biedronki. Co do ambicji materialnych:
Marek i Olachcieliby miec sredni samochód,
wlasne mieszkanie i mozliwosc wyjazdu na
wakacje raz w roku.

Wedlug zasad Roberta wlasciwa jest tez
motywacja Jaroslawa, który w czasie pracy
nad drugim stopniem specjalizacji przestal
ogladac swoje dzieci, za to sfrustrowal sie
stosunkami na swoim klinicznym oddziale.
Ordynator wycinal kazdego, kto kompeten-
cjami mógl zagrazac jego pozycji. Jaroslaw
na razie mógl byc spokojny: ordynator nie
znal jezyków obcych, wiec do uczestnictwa
w miedzynarodowym pismienniczym zyciu
naukowym potrzebowal darmowych tluma-
czy.JednakJaroslawwie, ze nawet jesli ordy-
nator dopusci godo egzaminu specjalizacyj-
nego, w komisji w Warszawie moze siedziec
inny specjalista, sklócony aktualnie z jego
profesorem. Wtedy nie bedzie miec szans
na zadanie tego egzaminu. Wiec w obecnym
stanie ducha interesuje go immanentna dla
systemu szwedzkiego stabilizacja, obowiaz-
kowe wakacje, dlugie popoludnia spedzane
z rodzina, a nawet nuda.

Ciezej bedzie zonie Jaroslawa Agniesz-
ce, stomatolozce. Agnieszka nie ukrywa, ze
chce wiecej zarabiac, ale lubi swój polski
gabinet, a najbardziej przyjacielskie roz-
mowy z pacjentami, których ze wzgledów
oczywistych bedzie przez dlugi czas po-
zbawiona.

Robert spod kola podbiegunowego tluma-
czy, ze wlasciwa motywacja jest niezbedna,
zwlaszcza gdyby kandydat o slabszej kon-
strukcji psychicznej pracowal tam gdzie
Robert. Wielomiesieczne okresy zimowej
ciemnosci. poprzedza lato bez zachodu
slonca. Rekompensata jest oczywiscie bli-
ski kontakt z natura. Szwed biega chetnie na
orientacje, lubi plywac lódka. W szwedzkiej
czytance dla kandydatów niezaawansowa-
nych poznajemy zalety swietego czasu wol-
nego: pieknie jest wyjsc z domu, pójsc nad
jezioro i wyciac sobie przerebel.
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MonikaZiegler,
szefowaMedeny

Osiem kluczy do sukcesu
Oprócz motywacji kluczem do sukcesu
kandydata jest przyswojenie nastepujacych
zasad, które w poprzednim zyciu nie byly
oczywiste.
1. Szwedzki lekarz sie nie spieszy, przede

wszystkim nie biega w pracy. Zrozumial
to Robert Strzelczyk, gdy z przyzwycza-
jenia wbiegal na pierwsze pietro swojej
przychodni. Wreszcie koledzy nie wytrzy-
mali i zapytali, czy powodem nadmierne-
go pospiechu i nerwowosci nie sa jakies
powazniejsze problemy psychiczne.

2. Szwedzkiego lekarza obowiazuje prze-
rwa na kawe, która celebruje sie na rów-
ni ze swietami panstwowymi. Przerwa
nazywa sie fika i nauczyciele przestrze-
gaja kandydatów, ze moze im sprawiac
duza trudnosc w pierwszym okresie.
Przerwa ma znaczenie socjalizacyjne,
a wiec trzeba rozmawiac z kolegami z pra-
cy na tematy pozazawodowe. Zgodnie
w reforma z 1975r. do kolegów,w imie po-
szanowania równosci, nalezy zwracac sie
po imieniu. Zarówno do profesorów, jak
i pielegniarek, takze do pacjentów. Roz-
mawia sie o tym, co w prasie i telewizji.
Zeby nabyc towarzyskiej oglady, kandy-
daci konstancinscy sa zobowiazani ogla-
dac wiadomosci telewizyjne i przegladac
prase. Marek przyznaje, ze gorace tematy
znacznie odbiegaja od standardów krajo-
wych. Na przyklad niedawno wiadomosci
poswiecone byly aferze miesnej. Okaza-
lo sie, ze firma produkujaca narodowe
okragle kotlety zwane Kottbullarami
(czyt. siotbularami) zbyt grubo zmielila
mieso. Pojawily sie kontrowersje, które
zaowocowaly pieciominutowa politycz-
na dyskusja. Svante, nauczyciel szwedzki,
ostrzega, ze temperatura zycia publiczne-
go jest nizsza od tej, która ma okazje zaob-
serwowac podczas pobytu w Warszawie.
Na przyklad w jezyku szwedzkim nie ma
wlasciwego terminu na przedterminowe
wybory.

3. Lekarz szwedzki nie tylko rozmawia.
Moze równiez pytac. Jest przyjeta zasada,
ze zapytanie kolegi o sprawe zawodowa
jest dopuszczalne i nie swiadczy o slabo-
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sci pytajacego ani o braku kompetencji.
4. Jedna godzine w tygodniu lekarz szwedzki

poswieca na wysilek fizyczny lub zajecia
rekreacyjne.

5. Lekarz szwedzki szanuje swoja piele-
gniarke, poniewaz wykonuje ona odpo-
wiedzialne zadania, a w wielu wypadkach
zastepuje lekarza pierwszego kontaktu.
W nowoczesnych osrodkach zdrowia pie-
legniarka ma swój wlasny gabinet, gdzie
przyjmuje pacjentów i udziela porad te-
lefonicznych. Rejestracja do szwedzkiego
lekarza bedzie mozliwa tylko po kontakcie
ze szwedzka pielegniarka, która dokona
podstawowego rozeznania problemu.

6. Lekarz szwedzki nie wypisuje recept, wy-
syla je elektroniczna poczta do wybranej
przez pacjenta apteki.

7. Kazde spotkanie z pacjentem lekarz
szwedzki bedzie nagrywal na dyktafo-
nie. Sekretarka lekarza przepisze nagra-
nie i wprowadzi je do komputera. Lekarz
podpisze notatki elektronicznie.

8. Lekarz nie bedzie sie dziwil, jesli nieza-
dowolony pacjent nie wyrazi frustracji
wprost, tylko zlozy pisemna skarge do
przelozonego. Niemówienie niemilych
rzeczy wprost jest mocna zasada syste-
mu. Lekarz nie musi sie martwic: system
przesluchan przed obliczem odpowied-
nich komisji pozwoli wyrazic lekarzowi
swoje stanowisko. Zlozenie pism do sluzb
specjalnych nie jest praktykowane.

Chlonac kulture
Dobrze zmotywowani, zaawansowani

w kwestiach zawodowych kandydaci szli-
fuja jezyk za pomoca bezposredniej lektu-
ry powiesci detektywistycznych Henninga
Mankella, autora niezwykle popularnego,
któremu przypisuje sie równoczesnie traf-
ne diagnozowanie stanu spoleczenstwa
szwedzkiego. Mankell opisuje prace ko-
misarza policji w Ystad Kurta Wallandera,
czlowieka z wieloma klopotami osobisty-
mi, takimi jak wrzody, depresja i pijanstwo.
Trudnosci, które pokonywac musi Wallander,
uwypukla dodatkowo deszczowa pogoda,
chlód i mrok, w jakich prowadzi on sledztwa.
Postac Wallandera moze wydawac sie bar-
dzo przygnebiajaca i niezgodna z wczesniej
prowadzonym programem szkoleniowym.
Dariusz, kandydat, uwaza, ze to tylko pozór.
Ostatnie sledztwo Wallandera dotyczy na
przyklad osobistosci ze swiata biznesu, li-
dera waskiej elity.Wydaje sie dystyngowana
i nietykalna. Jest nietypowa, wyrózniajaca
sie, bo zawsze lagodnie usmiechnieta, spo-
leczenstwo pelne jest estymy, lekko nawet o
ten usmiech zazdrosne. Wkrótce okazuje sie,
ze lagodny usmiech skrywa brutalna praw-
de. Osobistosc jest bezwzgledna, handluje
ludzkimi organami kradzionymi ubogim
mieszkancomAmeryki Poludniowej iAfryki,
pójdzie siedziec na wiele lat. - Tojest chyba
pochwala demokracji - tlumaczy sprawe Da-
riusz. - Spokojnego, przewidywalnego zycia
bez nadmiernosci, szalenstw i niezdrowych
aspiracji. Ale zaraz zamysla sie: - Dlaczego
wiec Wallander ciagle taki zdolowany?

EWAWINNIW

-
".

,I


