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Polscy lekarze aklimatyzują się szybko w Szwecji
Krzysztof Mazowski, Numer 01-02/2004
Pokaż numer

Wybierz numer

– Polacy są już teraz największą grupą narodowościową w szwedzkiej
służbie zdrowia spoza Skandynawii. Opinie o ich pracy są bardzo
pozytywne. Mamy rozeznanie, że poziom nauczania w polskich uczelniach
medycznych jest wysoki i w pełni odpowiada standardom europejskim. Z
drugiej strony wiemy też, że Polska dysponuje obecnie nadwyżkami kadr
w tym zawodzie. Polska nie poniesie uszczerbku, wręcz przeciwnie.
Zaproszeni lekarze będą mieli okazję pracować na nowoczesnym sprzęcie i
znacznie podnieść kwalifikacje – mówi w wywiadzie dla Polityki Håkan
Petersson, szef personalny Kalmar Läns Landsting i równocześnie dyrektor
polsko-szwedzkiej firmy Kalmena.
W Szwecji pracuje już około 200 lekarzy z Polski. Jak tu trafili? Podczas rozmów
prowadzonych między politykami z Kalmar i z Polski dogadano się, że w Polsce jest
nadprodukcja lekarzy podczas gdy w Szwecji jest niedobór. W rezultacie utworzono
firmę Kalmena Rek AB, która zajmuje się rekrutacją lekarzy w Polsce do pracy w
Szwecji. Właścicielem jest w połowie Kalmar läns landsting, a w połowie prywatna
firma Affärsutveckling Polen AB. W Polsce działa poprzez firmę Medena Rek Polska.
Z jej usług skorzystało już ponad połowa szwedzkich landstingów, co oznacza, że
Polscy lekarze praktycznie pracują już w całej Szwecji.
Jak to funkcjonuje?
Landsting zgłasza swoje zapotrzebowanie do Medeny, która ogłasza nabór w
polskiej prasie. Po wstępnej selekcji wybiera się około 200 osób, które zaprasza się
na test z angielskiego i próbne lekcje szwedzkiego. Chodzi tu o wyłonienie grupy,
która najlepiej poradzi sobie z intensywną nauką języka szwedzkiego. Wtedy też
zainteresowani otrzymują pierwsze informacje o warunkach pracy w Szwecji.
Lekarz w Szwecji pracuje 40 godzin tygodniowo, a oprócz tego pełni dyżury nocne
oraz dyżury “pod telefonem”. Pensja wynosi pomiędzy 25 000 a 60 000 koron
miesięcznie brutto, w zależności od posiadanych kompetencji i odbytej praktyki. Za
dyżury nocne i dyżury “pod telefonem” lekarz zawsze dostaje dodatkowe
wynagrodzenie, tj. od 100% do 200% normalnej stawki godzinowej. Każdy jest
ponadto objęty pełnym ubezpieczeniem, prawem do emerytury, a jego rodzina
podlega powszechnemu systemowi ubezpieczeniowemu i socjalnemu. Dzieci mają
przyznane prawo do uczęszczania do przedszkola i szkoły...
Po pierwszej selekcji wybiera się około 100 osób, z którymi następnie
przeprowadza się rozmowy kwalifikacyjne do pracy. Potem następuje podpisanie
kontraktu w Warszawie, w którym proponuje się pracę w ciągu 36 miesięcy. Po
przystąpieniu Polski do Unii w maju 2004 roku lekarzom z Polski będzie się
proponować pracę na pięć lat. Praktycznie jednak i tak każdy może występować
indywidualnie o prawo stałego pobytu...
Bez prawa stałego pobytu Polacy - jako specjaliści - znaleźliby zatrudnienie
najwyżej na półtora roku. Ale szwedzki rząd wydał rozporządzenie, na mocy
którego władze różnych województw mogą na trzy lata przyjąć lekarzy spoza Unii
Europejskiej, z pominięciem procedury imigracyjnej. Jeśli się sprawdzą, zostaną
dłużej...
Mniej więcej po miesiącu od podpisania kontraktu kandydaci rozpoczynają kurs
językowy. Każda zakwalifikowana osoba otrzymuje gwarancję zatrudnienia w
określonej placówce medycznej w Szwecji. Warunkiem jest jednak zdanie
egzaminu ze znajomości języka szwedzkiego (uwzględniającego terminologię
medyczną). Bez tego nie uzyska się szwedzkiej legitymacji lekarza. Natomiast po 1
maja 2004 legitymację taką będzie się otrzymywało automatycznie.... Czy będzie
to oznaczało także automatyczną możliwość zatrudnienia w Szwecji – raczej nie!
Szkolenie językowe, jak czytamy na stronie internetowej firmy, obejmuje 31
tygodni (1110 godzin nauk) we własnym ośrodku szkoleniowym w Konstancinie
Jeziorna. Nauka trwa od poniedziałku do piątku po 36 godzin lekcyjnych
tygodniowo. Uczestnicy otrzymują zadania do wykonania we własnym zakresie.
Szkolenie jest prowadzone przez doświadczonych nauczycieli szwedzkich. Kurs
składa się z trzech części, z których każda kończy się testem. Już od pierwszego
dnia kursu “językiem urzędowym” jest szwedzki. Przed końcem kursu zostaje
przeprowadzony egzamin próbny. Termin egzaminu państwowego podawany jest
do wiadomości kursantów w dniu rozpoczęcia kursu.
Osoby, które przejdą pomyślnie egzamin końcowy otrzymują pozwolenie na pobyt i
pracę. Podczas trwania kursu jest organizowany wspólny wyjazd, wraz z rodzinami,
do przyszłych miejsc pracy. Jest to okazja, aby rodziny kursantów zapoznały się z
warunkami życia i pracy w Szwecji. Jednocześnie jest to okazja do ćwiczeń
konwersacji w rzeczywistym środowisku.
Każdy uczestnik kursu oprócz zakwaterowania i wyżywienia ma zagwarantowaną
pożyczkę bankową w wysokości 3 000 PLN miesięcznie. Zdany egzamin państwowy
uprawni do otrzymania nagrody pieniężnej z Medeny Rek Polska.
Pod koniec trwania kursu lekarz wraz ze swoją rodziną odwiedza przyszłe miejsce
pracy, gdzie otrzymuje informacje także na temat mieszkania, szkoły itp. Podczas
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trwania kursu Medena dokonuje tłumaczenia niezbędnych dokumentów oraz
przygotowuje podania o zezwolenie na pobyt i pracę w Szwecji.
Kurs językowy kończy się sześciostopniowym egzaminem, przy którym sprawdza
się tożsamość kandydata. Osoby, które nie zaliczyły 1-2 etapów mogą podjąć pracę
na próbę, ale muszą pójść na dodatkowy kurs w Szwecji. Osoby, którym nie
powiodło się na egzaminie zapraszane są na kolejny, ośmiotygodniowy kurs i
muszą zdać ponownie egzamin.
Kogo Szwedzi chcą zaproszać do Szwecji?
W pierwszej kolejności: lekarzy rodzinnych oraz internistów z I (minimum 5 lat
praktyki) oraz II stopniem specjalizacji do pracy w przychodniach oraz lekarzy z II
stopniem specjalizacji; laryngologów, onkologów, pulmonologów, okulistów,
nefrologów, pediatrów, endokrynologów, radiologów, psychiatrów, neurologów,
anestezjologów, ginekologów, patologów, kardiologów ( badania czynnościowe ) do
pracy w przychodniach i szpitalach.
Polacy uważani są tu za pracowitych; dobrą opinię zrobili nam już w latach
osiemdziesiątych młodzi ludzie zapychający na czarno od rana do wieczora u
szwedzkich bauerów przy zajęciach, na które szwedzka młodzież nie chciała nawet
spojrzeć. Polacy ratowali szwedzkie gospodarstwa ogrodnicze od realnego
niebezpieczeństwa niezebrania plonów. Świadoma sytuacji policja szwedzka nie
reagowała, kiedy dostawała sygnały o nielegalnych pracownikach z Polski. Dziś
wielu z nich zarządza farmami przy pełnym zaufaniu szwedzkich gospodarzy.
Uważa się, że Polacy aklimatyzują się szybko i podzielają w zasadzie szwedzkie
wartości. Są ambitni, konkurują ze Szwedami, jeśli chodzi o wymagania i jakość
życia i nie zamykają się w gettach... (cytat z “Polityki” nr 15/2000)
W Szwecji przez pierwsze 6 miesięcy praca lekarza ma charakter praktyki
prowadzonej pod opieką starszego stażem kolegi (mentora). Po tym czasie Główny
Zarząd Zdrowia i Opieki Społecznej wydaje opinię z przebiegu pracy lekarzapraktykanta, która upoważnia do otrzymania szwedzkiej legitymacji lekarskiej.
Opinia pisana jest na podstawie kompetencji lekarza, jego zdolności do współpracy
z personelem, sposobu pracy.
- Dlaczego chcą zatrudniać lekarzy-obcokrajowców? Dlatego, że mają dużo
odchodzących na emeryturę oraz chcą osiągnąć wyższy standard opieki
zdrowotnej. Oblicza się, że w ciągu 5 lat odejdzie 30 proc. lekarzy na emeryturę.
To bardzo dużo. Po prostu brakuje im lekarzy. Młodzi, którzy obecnie się szkolą, nie
są w stanie wypełnić luki. Obliczono, że Szwedzi muszą ściągnąć rocznie około 200300 lekarzy z zagranicy po to, aby wypełnić braki...” – mówi internista, który po
zakończonym pozytywnie kursie języka szwedzkiego rozpoczął pracę w Örebro w
Szwecji.( cytat z “Gazety Lekarskiej” nr 7/8 2002).
W trakcie dotychczasowej działalności firma Medena Rek Polska Sp. z o.o
zrealizowała w całości cztery projekty szkoleniowe, w ramach których ponad 200
lekarzy polskich znalazło zatrudnienie w szwedzkich publicznych placówkach
zdrowia. Pierwsze szkolenie było prowadzone od maja do grudnia 2000 roku,
drugie w okresie czerwiec 2001 – luty 2002. W marcu 2002 roku Medena
rozpoczęła trzecie szkolenie, które pomyślnie zakończyło się w październiku 2002.
Z początkiem stycznia 2003 Medena Rek Polska rozpoczęła przygotowania
językowe do wyjazdu czwartej grupy ponad sześćdziesięciu lekarzy. W efekcie z
początkiem 2004 rodzina polskich lekarzy Medeny będzie liczyć ponad 200 osób.
W listopadzie 2003 szkolenie językowe rozpoczęła kolejna grupa lekarzy. Kalmena
pobiera od landstingu opłatę w wysokości 370 000 kr za zwerbowanego lekarza.
Aby dostać szwedzką legitymację trzeba jeszcze ukończyć specjalny kurs prawa
medycznego na Uniwersytecie w Lund. Po uzyskaniu szwedzkiej legitymacji
przeprowadzana jest następnie ocena, czy lekarz może uzyskać szwedzkie
uprawnienia lekarza specjalisty, czy też musi jeszcze uzupełnić swoją wiedzę.
- Uważam, że Szwecja jest idealnym krajem dla lekarza, który pragnie praktycznie
wyszkolić się we wszystkich aspektach pracy medycznej, czy to internisty, czy
lekarza ogólnego, czy w kierunku węższych specjalności. Są tam znakomite
możliwości szkolenia się, świetny dostęp do sprzętu, również do pacjentów.
Szwecja szkoli lekarzy ustawicznie. Byłem na 8 kursach, które wykraczają poza
dwa dni. Ponadto zaliczyłem może z dziesięć takich jednodniowych. Dokształcam
się więc mniej więcej co dwa tygodnie... – mówi internista, który po zakończonym
pozytywnie kursie języka szwedzkiego rozpoczął pracę w Örebro w Szwecji. (cytat
z Gazety Lekarskiej nr 7/8 2002)
A co na to szwedzcy pacjenci?
- Szwedzi mają pozytywne doświadczenia z polskim personelem medycznym.
Dlatego władze samorządowe województwa Kalmar zdecydowały się na
zmniejszenie problemu deficytu lekarzy w tym regionie przy pomocy Polaków...”
mówiła Katarzyna Raczyńska Prezes Zarządu Medena w wywiadzie dla “Pulsu
Medycyny” nr 2 z dnia 24.01 – 6.02.2001
“...Polscy lekarze mają w Szwecji renomę. Poprzednicy zapracowali na dobre imię
naszych lekarzy. W czasie moich rozmów z kolegami szwedzkimi padają słowa:
“Znam takiego Polaka, on jest dobrym anestezjologiem, albo jest dobrym
kardiologiem. Ten jest dobrym radiologiem”. Także: “Znam go, ten polski lekarz
jest bardzo dobry. Tamten jest bardzo zdolny”. Wiedza lekarzy polskich jest
traktowana jako przykład standardowej dobrej wiedzy medycznej. Pacjenci też
cenią sobie lekarzy polskich. Mówią: “Miałem lekarza polskiego. Chodziłem do
niego. Był bardzo dobry. Gdzieś się wyprowadził. Nie ma go już tutaj”...” cytat z
“Gazety Lekarskiej” nr 7/8 2002
Polski lekarz z Polski i polski lekarz ze Szwecji
Lekarze z Polski mają, jak się okazuje, często łatwiejszą sytuację, niż polscy

lekarze, którzy przyjechali do Szwecji samodzielnie i nie uzyskali szwedzkiej
legitymacji, co oznacza pracę poza zawodem. Zmieni się to prawdopodobnie
dopiero po 1 maja przyszłego roku... Ale to już zupełnie inna historia.
Gdzie się zgłaszać?
Medena Rek Polska Sp. z o.o. ul. Południowa 16, 18, 20; 05-520 KonstancinJeziorna, Tel. 00 48 22 754 52 00, fax. 00 48 22 754 52 04, e-mail:
medena@medena.com.pl http://www.medena.com.pl
Tekst opracowany na podstawie raportu szwedzkiej komisji ds. poszerzenia Unii
Europejskiej SOU 2002:116 oraz materiałów pochodzących ze strony internetowej
firmy Medena Rek.(km)
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