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Вести из Брисела
Година 2015 - Издање бр. 2
Резиме:
Хиљаду сестара годишње напусти Шпанију у потрази за послом.
Сваки страни радник у Нацоналној здравственој служби Велике Британије ће
морати да полаже тест из енглеског језика.
Ка бољем здравственом систему: доступнијем, ефикаснијем и отпорнијем.
Здравствени радници који се боре против еболе су прави хероји 2014. године.
ХИЉАДУ СЕСТАРА ГОДИШЊЕ НАПУСТИ ШПАНИЈУ У ПОТРАЗИ ЗА ПОСЛОМ.
Занимљив чланак је објављен 8. фебруара на сајту thinkspain.com. По речима аутора,
током последњих пет година, скоро 5.000 Шпанских сестара је емигрирало у друге
државе чланице Европске уније у потрази за послом.
"Према званичним статистичким подацима, шпанске медицинске сестре које су , у
прошлости, путовале у иностранство да стекну лично и професионално искуство и да
унапреде своје знање језика данас напуштају своју земљу само да би могле да добију
посао.
За око 20.000 медицинских сестара у државној здравственој служби у Шпанији је радом
престала потреба од почетка 2013. године.
Већина оних који су отишли из земље да нађу посао од почетка 2010.године, отишла је у
Велику Британију, Француску, Италију, Финску, Норвешку и Немачку.
За поређење, пре 10 година, 2003.године, укупан број од 536 сестара преселио се
углавном како би побољшао свој CV и искусио живот у другом говорном подручју и
култури. До 2014. године овај број се више него удвостручио, нарастао је до 1108 сестара
и већина њих признаје да је напустила Шпанију само да би могла нађе посао.
У просеку они који емигрирају остају у страној земљи у којој раде у периоду од 18 месеци
до 2 године.
За многе од њих, пресељење у другу државу такође значи корак назад у њиховом
професионалном развоју јер у иностранству раде послове испод свог нивоа
квалификованости. Према подацима, велики број шпанских медицинских сестара које су
се преселиле у Шпанију није могао да ради као квалификовани професионалац док њихов
ниво говора Немачког није утврђен као довољно висок.
Број сестара које су напустиле Шпанију довео је до дисбаланса у односу сестра-пацијент
који је пао испод европског просека ( који да би био достигнут значи узимање 136.000
сестара у Шпанију). Шпанија има 506 сестара на 100.000 становника, у поређењу са
Европом која у просеку има 797 сестара на 100.000 становника.
Однос медицинских сестара према лекарима у Шпанији је само 52,9%, у поређењу са
просеком од 70,8% у ЕУ, који се диже до 82,4% у Данској и 89,1% у Финској.
За све даље информације о овом питању, молимо Вас да не оклевате да контактирате наш
секретаријат.
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СВАКИ СТРАНИ РАДНИК У НАЦОНАЛНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ СЛУЖБИ ВЕЛИКЕ
БРИТАНИЈЕ ЋЕ МОРАТИ ДА ПОЛАЖЕ ТЕСТ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА.

„The Daily Mail“ је објавио чланак 28. јануара којим нас обавештава да сваки страни
радник у Британској националној здравственој служби ће морати да полаже тест
Енглеског. По први пут ће бити проверавано да ли медицинске сестре из Европске уније
имају адекватне језичке способности пре него се запосле у Британској националној
здравственој служби.
Од марта, кандидати из Европске уније ће морати да положу тест Енглеског језика
уколико нису претходно могли да докажу адекватно знање енглеског језика у
комуникацији са докторима и пацијентима. То ће коначно ставити тачку на проблем са
рупом у Закону због које је Брисел до сада блокирао примену ових мера, јер је постојало
мишљење да ће то шкодити строгим правилима Европске уније која се тичу слободе
преласка радника из једне земље у другу.
Иако су правила била мењана у случају полагања језичких тестова за лекаре из Европске
уније током прошле године, то није обухватило медицинске сестре, бабице, зубаре,
фармацеуте и остале зубне техничаре из Европске уније.
Тестови које буду полагале сестре и бабице спроводиће се од стране Савета сестара и
бабица као што је то до тада била пракса за кандидате ван Европске уније, који су
полагали тестове пре него што им се дозволи регистрација.
Још увек није јасно у каквој ће форми тестови Енглеског језика бити, пре свега да ли се
ради о усменим тестовима или писаним.
Болницама није дозвољено а примају запослене уколико нису регистровани у Савету
сестара и бабица (НМЦ) што значи уколико не прођу језички тест биће им забрањен рад у
Британској здравственој служби. Зубари из Европске уније ће морати да докажу своје
знање језика Врховном зубарском Савету, док се од фармацеута очекује да то исто ураде
за Врховни фармацеутски Савет.
Овај Правилник ће бити предат Парламенту на усвајање што води гласању у доњем дому
парламента по питању предлога ових правила у следећих неколико недеља са више
партијском подршком очекује се да ће закон бити промењен до марта.
Министар здравља др Dan Poulter је изјавио да је ова иницијатива велики корак напред у
заштити пацијената. Њихова забринутост тиче се сестара из страних земаља са слабим
знањем енглеског језика, да оне неће бити у стању да разумеју упутства чак ни тачне
бројеве тако да неће бити у стању да тачно дозирају лек.
Слаби пацијенти налазе да је теже да објасне особљу које не говори енглески језик добро
да они желе храну, воду или да им треба помоћ да би отишли до тоалета, чак ни да трпе
болове.
Др Poulter је изјавио да ће ова нова овлашћења олакшати регулаторним телима да
спроведу провере и осигурају да здравстввени радници имају одговарајуће знање
енглеског језика. Број медицнских сестара које се ангажују из иностранства је скочио
протеклих неколико година, док број медицинских сестара из британских школа није
успео да задовољи болничке потребе.
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Један у 20.000 стално запослених је странац. Као резултат тога многи здравствени
фондови одлазе у иностранство како би запослили и више од њих 60 истовремено.
Прошле године чак 5778 је запослено од стране британске здравствене службе што је
четири пута више него претходне године. У истрази „The Daily Mail“-а у току новембра
откривено је да болнице запошљавају стотине сестара из Европске уније без претходне
адекватне провере њиховог знања енглеског језика. Здравствена регулаторна тела већ су
дозволила спровођење ових тестова језика за особље школовано ван Европске уније, али
су били спречени да то чине за оне који су долазили из Европе због правила Европске
уније.
Одбор за здравство је објавио: Регулаторно тело као што је Савет сестара и бабица већ
спроводи строге језичке тестове за стране здравствене раднике који долазе изван
Европске уније, па има смисла да се дозволи регулаторним телима да такође изврше
провере кандидата из земаља Европске уније.
За све остале информације, молимо Вас да не оклевате да контактирате наш
секретаријат.

КА БОЉЕМ ЗДРАВСТВЕНОМ СИСТЕМУ: ПРИСТУПАЧНИЈЕМ, ЕФЕКТИВНИЈЕМ И
ОТПОРНИЈЕМ

Maria Iglesia Gomez, шеф Одељења „Система здравствене заштите“, Европска комисија ,
Генерални директорат за здравље и сигурност хране објавио је њено мишљење у
новинама Здравље Европске уније како да се побољша здравствени систем Европске
уније.
Која је најдрагоценија вредност коју имате?
Неки од нас су веома задовољни са својим колима, са својом кућом или можда са својим
бродом. Али мислим, ако застанемо на кратко и искрено размислимо, вероватно ћемо се
сложити да је здравље оно што нам је највредније: наше здравље и здравље наших
најближих. Зато трошимо толико новца како би бринули о здрављу. Уствари, наше Владе
стављају на примарно место комплексан систем како би нам обезбедили што бољу
здравствену заштиту.
У Генералном директорату Sante ми смо посвећени константном унапређењу нашег
здравственог система.
У комуникацијама усвојеним прошле године Европска комисија је предложила агенду да
се креирају здравствени системи који су отворени и приступачни, ефикасни у
побољшању нашег здравља и способни да се боре са изазовима са којима се суочавају и да
одговоре са иновативним решењима.
Као што смо рекли здравствени системи су врло комплексни. Они обједињују пуно
различитих професионалаца: доктора, медицинских сестри и зубара, само сам набројала
неколицину – као и неколико организација као што су болнице, амбуланте, апотеке итд.
Ако желимо да унапредимо било који систем нарочито ако је сложен, ми прво морамо да
разумемо како он ради. Технички ми морамо да проценимо његове перформансе.
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Са тим циљем на уму Европска комисија је сачинила експертску групу за процену
перформанси здравственог система у току прошле јесени. Ова група представља форум
где земље могу да размењују своја искуства и уче једни од других. Ту ће се такође
идентификовати средства и методологија за боље процене рада нашег система са
коначним цием да га усавршимо.
Као што знате ФЕПИ је учествовао у експертској групи у овом питању.
За све остале информације, молимо Вас да не оклевате да контактирате наш
секретаријат.

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ КОЈИ СЕ БОРЕ ПРОТИВ ЕБОЛЕ СУ ПРАВИ ХЕРОЈИ
2014.ГОДИНЕ
Борци против Еболе су одабрана лица 2014. године по мишљењу Tajм магазина. Свакако
није случајност да су здравствени радници препознати кроз ову награду. Не само за
борце против Еболе ово је прилика да се вреднује рад свих здравствених радника а међу
њима и медицинских сестара.
Следећа објава је од Christosa Staylianides Европског комесара задуженог за људске
циљеве и кризни менаџмент: „Поздрављам признање које је Тајм магазин дао
здравственим радницима који су се борили против Еболе у 2014. години „Награда лица
године“. Ову част су они више него заслужили.
2014. година је била обележена са епидемијом Еболе у Западној Африци и талас страха се
раширио целим светом. Али још упечатљивији је био одговор: мушкараца и жена,
доктора и медицинских сестара, епидемиолога и хитне службе, војника и волонтера који
су дошли из целог света да спашавају животе, ризикујући сопствене животе свакодневно
на својим пословима. Оно што су урадили је акт храбрости и пожртвовања, акт
несебичног хуманизма.
Већина бораца против Еболе су локални људи у борби да спасу своје локалне заједнице. Ја
сам поносан што видим толики број европљана који су се придружили овој борби.
Почаствован сам што сам имао прилику да их упознам у Либерији, Сијера Леонеу и
Гвинеји. Борци против Еболе су прави хероји 2014. године. Захваљујући њима ми већ сада
можемо да видимо резултате и захваљујући њима смо успели да победимо епидемију
Еболе. Али хитно су нам потребни здравствени радници на терену. Криза још увек није
прошла и неће уколико не повећамо број медицинског особља, пољских болница,
лабораторија и хуманитарне помоћи.
Европа даје свој допринос, већ смо сакупили 1,1 милион евра (што је више од 1,3 милиона
долара). Заједно са мојим колегом Комесаром Andriukaitisom ја радим са Европским
престоницама како би могли што више да допринесемо, пошаљемо што више доктора и
медицинских сестара и повећамо наше капацитете како би могли да их евакуишемо по
потреби.“
За све остале информације, молимо Вас да не оклевате да контактирате наш
секретаријат.

