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"Wzrost kosztów pracy - od salowej do lekarza czyli o brakach 
personelu medycznego.  

 
Studia, staż, specjalizacja, zakresy uprawnień osób wykonujących 

zawody medyczne.  
 

Jak radzić sobie z brakami kadrowymi - personel z zagranicy?"  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICZBA LEKARZY Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ 

 
• Praca - za dużo i w wielu miejscach    
• Wynagrodzenia - zróżnicowane  
• Warunki pracy - zróżnicowane  
• Duże różnice w liczbie specjalistów pomiędzy 

województwami 



INNE ZAWODY MEDYCZNE 

 

 

• Niskie płace  

• Duże braki - zwłaszcza pielęgniarki  

• Wzrost zapotrzebowania na wszystkie świadczenia  

• Skill mix - przejmowanie czynności  



ORGANIZACJA ŚWIADCZEŃ  

„Brakuje lekarzy, poradni i oddziałów szpitalnych 

 
Podstawą kompleksowego systemu opieki geriatrycznej  
jest odpowiednia liczba lekarzy tej specjalności.  
NIK zwraca uwagę, że w Polsce liczba geriatrów znacznie odbiega 
od średniej europejskiej: w połowie 2014 r. było jedynie 321 
geriatrów, czyli średnio 0,8 geriatry na 100 tys. mieszkańców. 
Tymczasem w Niemczech wskaźnik ten wynosi 2,2,  
w Czechach 2,1, w Słowacji 3,1, a w Szwecji blisko 8.” 

? 
„NIK nie przedstawiła argumentów 
uzasadniających negatywną ocenę działań 
mających na celu zapewnienie właściwych 
warunków do kształcenia kadry medycznej dla 
potrzeb opieki zdrowotnej nad osobami w 
podeszłym wieku.” 



LICZBA SPECJALISTÓW 

 

 
 

85 596 (z 128 785) lekarze  
6 291 (z 34 820) lekarze dentyści  

*SPECJALISTA – lekarz lub lekarz dentysta, który ukończył specjalizację bezstopniową 
lub specjalizację 2 stopnia 



NOWI LEKARZE I SPECJALIŚCI 

• W ciągu ostatnich 10 lat:  
• prawo wykonywania zawodu otrzymywało średnio 

2564 lekarzy i 857 lekarzy dentystów;  

• specjalizacje kończyło średnio  

3616 lekarzy i 177 lekarzy dentystów.   
 

• W trakcie specjalizacji jest 22679 lekarzy i 1150 lekarzy dentystów. 
 

• Średni wiek lekarza uzyskującego specjalizację wyniósł 37,6 lat.  

• Średni wiek lekarza dentysty uzyskującego specjalizację wyniósł 34,3 lat. 



NOWI SPECJALIŚCI 

 
• W ciągu ostatnich 10 lat w każdym roku liczba lekarzy uzyskujących 

specjalizację nie zmieniała się.  
• Liczba lekarzy dentystów uzyskujących specjalizację średnio  
• w każdym roku zwiększała się o 16 osób. 

 

• Największy wzrost liczby uzyskujących specjalizację wystąpił w kardiologii 
(średnio o 29 osób rocznie, specjalistów jest 4114),  

 

• Najbardziej zmniejszała się liczba uzyskujących specjalizację z medycyny 
rodzinnej (średnio o 79 osób rocznie, specjalistów jest 10679). 



SPECJALIZACJE - lekarze wykonujący zawód 

  
średni wiek lekarza specjalisty – 54,5 

 

Liczba lekarzy wykonujących zawód zmniejsza się od grupy w wieku 61-65 lat 
i od tego wieku zaczyna także zmniejszać się liczba lekarzy specjalistów. Lekarze w 

wieku >65 lat nadal pracują, ale mniej. 
 
 

średni wiek lekarza dentysty specjalisty – 54,5  
 

Liczba dentystów wykonujących zawód zmniejsza się od grupy wiekowej 51-55 lat  
i również od tego wieku zaczyna zmniejszać się liczba lekarzy dentystów 

specjalistów 
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SPECJALIZACJE  
choroby wewnętrzne 

• Liczba posiadanych specjalizacji – 28673  

• Kobiety – 16604 

• Mężczyźni – 12069  

• Tylko specjalizacja 1. stopnia  

z chorób wewnętrznych – 4038 (14%)  

 



SPECJALIZACJE  
choroby wewnętrzne 

• Średni wiek specjalisty – 52,9 lat 

• Odsetek specjalistów w wieku do 50 lat – 44%  

• Liczba specjalizacji uzyskanych w ostatnich 10 latach – 7202  

• Średni wiek uzyskującego specjalizację – 34,4 lat 

• Liczba odbywających specjalizację – 2601  

• W tym rezydentury – 1947   

 



EMIGRACJA 

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 

Liczba zaświadczeń 
wydanych lekarzom 

2086 2059 1788 988 802 706 608 660 666 820 954 12 137 

Liczba zaświadczeń 
wydanych lekarzom 
po raz pierwszy 

1711 1569 1268 647 487 412 363 425 431 513   7 969 

Liczba zaświadczeń 
wydanych lekarzom 
dentystom 

775 508 370 223 179 205 199 179 205 261  201 3 104 

Liczba zaświadczeń 
wydanych lekarzom 
dentystom po raz 
pierwszy 

633 367 262 141 110 141 131 116 138 185   2 255 

Liczba zaświadczeń o postawie etycznej wydanych lekarzom i lekarzom dentystom ubiegającym się 
o uznanie kwalifikacji w innych krajach Unii Europejskiej: 

Najczęściej wyjeżdżają: anestezjolodzy, patomorfolodzy, chirurdzy (ogólni, plastyczni i klatki 
piersiowej), radiolodzy, specjaliści medycyny ratunkowej. Liczba zaśw. o specjalizacji 2015: 278 



IMIGRACJA 

 
Lekarze wykonujący zawód: 994 
 
w tym najwięcej z: 
Ukraina - 245 
Białoruś - 102 
Niemcy -  75 
Inni - 572 
 
Lekarze dentyści wykonujący zawód: 328 
 
w tym najwięcej z: 
Ukraina - 54 
Białoruś - 26 
Niemcy -  55 
Inni - 193 
 

 



DZIAŁANIA 

• Zwiększyć liczbę lekarzy mogących rozpoczynać specjalizację – 
uzyskiwanie kolejnych specjalizacji poprawia kwalifikacje lekarzy i 
jest bardzo cenne ale nie poprawia dostępności do specjalistów.  
 

• Szybko zwiększyć liczbę studentów przyjmowanych na kierunek 

lekarski o 400-600 osób rocznie.  

 
• Efekt tego działania pojawi się dopiero po 12-15 latach.  

 



Liczba studentów i absolwentów  



DZIAŁANIA 

• Zwiększyć liczbę uzyskiwanych specjalizacji  

o 300-400 rocznie.  

• Zwiększać liczbę ośrodków prowadzących szkolenie 

specjalizacyjne  

• Wprowadzić zachęty finansowe dla osób i ośrodków 

prowadzących szkolenie   

 



REZYDENTURY  
Oczekiwania młodych lekarzy  

 

• Różnorodność trybów odbywania specjalizacji  

• Poprawa jakości szkolenia  

• Uregulowanie dyżurów  

• Poprawa wynagrodzenia  

• Ogólnopolski i bardziej elastyczny system naboru na specjalizacje  

• Dostępność pytań egzaminacyjnych  



PODSUMOWANIE 

• Jeżeli nie nastąpią szybkie zmiany brak specjalistów będzie się 
nasilał.  
 

• Polska może liczyć tylko na własnych specjalistów i personel 
medyczny ponieważ nie jest atrakcyjnym miejscem wykonywania 
zawodu lekarza  
 

• Konieczne jest odbudowywanie zaufania do systemu i 
pracowników.  
 

• Konieczne są liczne działania (pilnie!!!), które dadzą efekty za 10-
15 lat. Planowanie i działania nie mogą być zależne od rozgrywek 
politycznych. 
 



 

 

 

Dziękuję za uwagę 


