
 

St
ro

n
a1

 

 

 

 

 

Analiza rynku pracy  

 

 

 

Kierunek lekarski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów 

Marzec 2012 

  



 

St
ro

n
a2

 

1. Wprowadzenie 

 

 Celem poniższej analizy jest dostarczenie informacji z rynku pracy, który ma pomóc 

w dostosowaniu programów/metod nauczania /efektów kształcenia do wymagań współczesnych 

pracodawców. Uczelnia powinna kształcić ludzi w takich kierunkach, po których absolwenci nie będą 

mieli problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie lub samodzielnie stworzyć nowie miejsca pracy. 

Wykształcenie powinno być zdobywane w uczelniach, które posiadają odpowiednią strukturę oraz 

program nauczania odpowiadający wymaganiom stawianych przez dzisiejszych pracodawców. 

Nauczyciele akademicy w procesie nauczania powinni bazować na aktualnych programach 

nauczania.  

 Analiza potrzeb pracodawców z obszaru wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwentów 

z danego kierunku została przeprowadzona za pomocą danych zastanych (np. raporty, zestawienia 

z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, artykuły, dane z wcześniejszych badań absolwentów) oraz analizą 

danych (np. oferty pracy z Internetu). Analiza ta zostanie systematycznie uzupełniana o dane 

z monitorowania losów absolwentów i wywiadami z pracodawcami.  

 Pracodawcy coraz częściej przy wyborze pracownika zwracają uwagę nie tylko na wiedzę – 

wykształcenie, umiejętności – doświadczenie, ale i na kompetencje – cechy osobowościowe 

i psychospołeczne. Przy zatrudnianiu osób w zawodach medycznych pracodawcy zwracają uwagę 

na: umiejętność wczuwania się w sytuację drugiego człowieka - empatia, umiejętność 

nawiązywania kontaktów - komunikatywność oraz uczciwość i lojalność - odpowiedzialność.  

2. Analiza rynku pracy  

 

 W 2011 roku, jak i w 2010 roku powiatowe urzędy pracy nie odnotowały w swoich 

rejestrach bezrobotnych absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie po kierunku lekarskim.  

 

Tabela 1. Liczba absolwentów i zarejestrowanych absolwentów po kierunku lekarskim  

Liczba absolwentów Liczba bezrobotnych absolwentów 

Rok akademicki 2008/2009 Rok akademicki 2009/2010 W dniu 31.05.2010 W dniu 31.05.2011 

213 267 0 0 

 

 W powiatowych urzędach pracy w I półroczu 2011 roku zarejestrowanych było 18 osób, 

głównie lekarze bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji – 11 osób.  3 osoby zarejestrowane są 

już od ponad 12 miesięcy.  

3. Analiza potrzeb pracodawców 

 

 Na popularnych portalach internetowych bardzo rzadko pojawiają się oferty pracy dla 

lekarzy. Pracodawcy raczej nie korzystają z usług urzędów pracy poszukując pracownika - lekarza1. 

                                                           
1
 W I półroczu 2011 r. były 4 oferty wolnych miejsc pracy czy aktywizacji zawodowej (2 dla lekarzy specjalistów 

– okulistów, 1 dla lekarzy – radiologia i technika obrazowa, 1 oferta dla lekarza bez specjalizacji lub w trakcie 
specjalizacji 
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Oferty pracy, w tym zagraniczne, zamieszane są najczęściej na stronie Naczelnej Izbie Lekarskiej - 

www.nil.org.pl/praca. Oferty pracy zawierają jedynie nazwy poszukiwanych specjalizacji lub w 

trakcie specjalizacji, nie ma natomiast wymaganych innych kryteriów w stosunku do przyszłych 

pracowników. Tylko jedna oferta zawierała wymagania dotyczące posiadania dodatkowych 

umiejętności – ginekolog z wymaganą umiejętnością w zakresie laparoskopii, chirurgii, USG 3d, 

położnictwa oraz z kompetencji interpersonalnych  – przyjazne nastawienie. 

Praca dla lekarzy jest dostępna zarówno w przedsiębiorstwach państwowych, jaki i prywatnych, 

w szczególności w mniejszych miejscowościach.  

 Dane dotyczące potrzeb szkoleniowych lekarzy, opinię pracodawców odnośnie 

zatrudnianego personelu oraz prognoz dla potrzebnych specjalizacji zostały szczegółowo opisane 

w raporcie „Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących 

zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce” realizowanego przez IBC 

Group Central Europe Holding S.A.. 

 

Według najnowszych badań zrealizowanych w 2011 roku lekarze, którzy pracują w szpitalach są 

zainteresowani dokształcaniem związanym z tematyką chorób wewnętrznych, kardiologii, 

medycyny ratunkowej, anestezjologii, intensywnej terapii oraz pediatrii2.  

 

Lekarze potrzebują wsparcia ze znajomości prawnych aspektów pracy oraz języka obcego ze 

słownictwem medycznym - języka angielskiego, rzadziej języka niemieckiego.  

Z kompetencji interpersonalnych lekarze odczuwają braki w: 

 umiejętności asertywnego zachowania, 

 rozwiązywania konfliktów w relacjach pacjent ‐ lekarz, 

 umiejętności pracy z trudnym pacjentem, 

 radzenia sobie ze stresem, 

 przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, 

 nabyciem umiejętności komunikowania złych wiadomości. 

 

Kadra zarządzająca rzadko spotyka się z sytuacjami braku kompetencji ze strony podwładnych, 

jeżeli już ma to miejsce dotyczy najczęściej znajomości przepisów prawa, niemiejetnođci oraz 

umiejętności interpersonalnych. Braki w kompetencjach lekarzy, według dyrektorów szpitali, to 

przede wszystkim niedostateczna znajomości przepisów prawa np. praw pacjenta, 

nieumiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej, brak umiejętności 

porozumiewania się z pacjentem, rodziną chorego oraz współpracownikami np. pracy w 

grupie, współpracy z innymi lekarzami. Braki w kompetencjach ściśle medycznych nie 

zostały podniesione przez pracodawców.  

 Rozpoczynając pracę pracownicy przechodzą wstępne szkolenie i są pod opieka starszych 

pracowników i nadzoru, jednak czasem dopiero konkretna sytuacja pokazuje braki zarówno wiedzy 

czy kompetencji. W relacjach personelu medycznego brakuje umiejętności pracy w zespole, co 

                                                           
2
 „Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody 

niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce” IBC Group Central Europe Holding S.A. 

http://www.nil.org.pl/praca
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rodzi konflikty miedzy personelem, szczególnie w okresie urlopu, brak umiejętności negocjacji 

czasami kończy się nieporozumieniami na linii pracodawca-pracownik. 

 Najważniejsze umiejętności, które powinni doskonalić lekarze to sprawy związane 

z administracją, np. prowadzenie dokumentacji, rozliczeń z NFZ, interpretacja kontraktu NFZ, 

zasady kodowania świadczeń zdrowotnych, znajomość zmieniających się warunków realizacji umów 

z NFZ, formalno‐prawnych aspektów funkcjonowania oddziału, znajomość aktualnych przepisów 

prawa.  

 Pacjent oczekuje od lekarza otrzymania pełnej informacji o stanie zdrowia, natomiast 

lekarze poświęcają pacjentom zbyt mało czasu na rozmowę. 

 

Według dyrektorów szpitala lekarzom brakuje umiejętności komunikacyjnych tj.: 

 umiejętności kontaktu/rozmowy z pacjentem konfliktowym,  

 staranność i kultura osobista w kontaktach z pacjentami, 

 umiejętności kontaktu/rozmowy z rodziną pacjenta,  

 umiejętności przekazywania informacji. 

 

 
Dyrektorzy szpitali najbardziej są zainteresowani zatrudnieniem lekarzy: 

 internistów,  

 anestezjologów,  

 lekarzy medycyny ratunkowej,  

 chirurgów ogólnych,  

 psychiatrów,  

 radiologów,  

 neonatologów,  

 pediatrów,  

 neurologów,  

 kardiologów,  

 lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej,  

 ortopedów.  

 

Z punktu widzenia dyrekcji ZOZ‐ów, specjalizacje, które są najbardziej poszukiwane to:  

 epidemiologia,  

 geriatria,  

 medycyna rodzinna,  

 onkologia kliniczna,  

 patomorfologia, 

 rehabilitacja medyczna 

 anestezjologia  

 intensywna terapia, 

 neonatologia,  

 ortopedia i traumatologia narządu ruchu,  

 chirurgia,  
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 chirurgia onkologiczna,  

 ginekologia onkologiczna,  

 kardiologia,  

 kardiologia dziecięca,  

 medycyna pracy,  

 medycyna ratunkowa,  

 neurologia dziecięca,  

 onkologia i hematologia dziecięca,  

 pediatria, radiologia i diagnostyka obrazowa,  

 radioterapia onkologiczna,  

 stomatologia dziecięca.  

 
Deficyt lekarzy tych specjalności jest spowodowany głównie migracjami do Europy Zachodniej, 

dysproporcjami regionalnymi w świadczeniu specjalistycznych usług, występującymi trendami 

demograficznymi i epidemiologicznymi. 

4. Prognoza 

  

 Co roku zwiększa się potrzeba kształcenia znajomości języków obcych, ponieważ  coraz 

więcej osób z zagranicy przyjeżdża/migruje do Polski. Znajomość języka angielskiego jest 

konieczna w samokształceniu, ponieważ nowe materiały z różnych dziedzin medycyny są 

publikowane w języku angielskim, co pozwala na śledzenie trendów występujących w światowej 

medycynie.  

 

 Dominującymi przyczynami hospitalizacji są i będą choroby układu krążenia, nowotwory, choroby 

metaboliczne (cukrzyca, otyłość, mocznica, osteoporoza), przewlekłe schorzenia płuc, rehabilitacja 

po epizodach niedokrwiennych serca i udarach mózgowych, a także urazy, zatrucia, choroby 

psychiczne. Mała świadomość personelu dotyczy potrzeby szkoleń w zakresie zagadnień 

dotyczących epidemiologii chorób zakaźnych i zakażeń, mimo że problemy zakażeń szpitalnych, 

lekooporność drobnoustrojów, niedostateczne zapobieganie zakażeniom, niewystarczająca higiena 

szpitalna, a także nowe i powracające choroby zakaźne są istotną przyczyną chorobowości 

szpitalnej i śmiertelności. Do szpitali coraz częściej trafiają pacjenci z chorobami zakaźnymi 

trudnymi do rozpoznania i leczenia, jak np. gruźlica, choroby odkleszczowe, wirusowe zapalenia 

wątroby, zapalenia jelita grubego, HIV, nawracające zakażenia u chorych z POChP, u chorych 

dializowanych, u pacjentów z mukowiscydozą itp.  

 

 

1. Kardiologia jest specjalizacją pożądaną obserwując w dalszym ciągu najwyższy udział 

zgonów z powodu chorób serca i krążenia w Polsce.  

2. Ważna jest także konieczność specjalizowania się w medycynie ratunkowej – np. w 

przypadku zawałów i innych następstw chorób serca i krążenia.  
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3. Małe zainteresowanie jest rehabilitacją, chociaż przypisywany jest wzrost 

zapotrzebowania na te usługi w związku z rosnącą liczbą osób starszych w Polsce.  

 

4. Wzrost udziału ludzi starszych w strukturze populacji wymusza konieczność dostosowania 

służby zdrowia do potrzeb ludzi w wieku 65 lat i więcej. Konieczne jest więc dostosowanie 

umiejętności personalnych osób pracujących z ludźmi starszymi do wymagań i specyfiki 

takiej pracy. Powoduje to wzrost zapotrzebowania na specjalizacje związane z geriatrią. 

5. Warto uwzględnić fakt, iż wzrasta wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko. Późny wiek 

macierzyństwa sprzyja powikłaniom w czasie ciąży i chorowitości nowo narodzonych dzieci. 

Poprawa opieki przedporodowej nad kobietą ciężarną, rozwój nowoczesnych badań 

epidemiologicznych dotyczących opieki nad matką i dzieckiem oraz dysponowanie 

odpowiednią kadrą medyczną pozwoli na eliminację tego problemu. Pełna realizacja 

świadczeń profilaktycznych mających na celu zapobieganie chorobom i wczesne 

wykrywanie zaburzeń i odchyleń w stanie zdrowia dzieci przez realizację programów 

profilaktycznych, badań przesiewowych, bilansów zdrowia i obowiązkowych szczepień 

ochronnych, poprawa zaspokojenia potrzeb leczniczych dzieci, rozwój rehabilitacji dzieci 

przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych, w tym z niedorozwojem umysłowym, 

polepszenie jakości perinatalnych świadczeń medycznych – wszystkie wymienione potrzeby 

wymagają odpowiedniego przeszkolenia osób, które będą potrafiły wykonać badania, dzięki 

którym nie będzie sytuacji oczekiwania na specjalistę z danej dziedziny ale będzie szeroki 

wybór dobrze opiniowanych lekarzy. 

6. Istnieje ryzyko braków kadrowych lekarzy specjalizujących się w pediatrii, co jest 

spowodowane brakiem zainteresowania tą specjalizacją. Likwidacja oddziałów dziecięcych 

zniechęca lekarzy do ubiegania się o tę specjalizację. Aby zaspokoić zapotrzebowanie 

w tym zakresie, w ciągu 3‐5 lat powinno przybyć ok. 2 tys. specjalistów w dziedzinie 

pediatrii. 

7. Liczba lekarzy - neonatologów w ostatnich latach znacznie się zmniejsza, mimo, że 

w dziedzinie tej obserwuje się znaczny postęp i sukcesy w ratowaniu nowonarodzonych 

dzieci oraz ograniczenie liczby nieodwracalnych powikłań zdrowotnych. Jest to szczególnie 

ważne przy obserwowanym w dalszym ciągu wysokim poziomie umieralności niemowląt 

w naszym kraju w porównaniu do innych krajów europejskich. 

8. Pododdziały, poradnie udarowe, oddziały rehabilitacji powinny posiadać wykształconych 

specjalistów. Wczesne rozpoznawanie modyfikowalnych czynników ryzyka, takich jak: 

nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, czy migotanie przedsionków 

pozwala na wdrożenie profilaktyki pierwotnej i zmniejszenie liczby udarów mózgu. Leczenie 

przyczynowe udaru mózgu przy pomocy terapii trombolitycznej pozwala na zmniejszenie 

śmiertelności i niesprawności poudarowej. Prowadzenie szkoleń dla lekarzy w zakresie 

pomocy doraźnej w celu szybkiego rozpoznawania objawów udaru jest w tej kwestii 

priorytetowe. 

9. Wzrost liczby zachorowań na nowotwory oraz wysoki odsetek zgonów, niska skuteczność 

lub brak programów wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, opóźnienia 

diagnostyczne oraz terapeutyczne i niedostateczną liczbę lekarzy onkologów w stosunku do 
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potrzeb (szczególnie braki te są dostrzegane w województwie lubuskim i śląskim, gdzie w 

dziedzinie ginekologii onkologicznej i onkologii oraz hematologii dziecięcej nie ma 

specjalistów i szkolących jednostek, a w innych dziedzinach wskaźniki specjalistów do liczby 

mieszkańców są niższe od zalecanych). Brak dostępności leczenia onkologicznego jest tutaj 

ważnym problemem. Prawdopodobnie spowodowanie kształcenia większej liczby lekarzy 

zajmujących się problemami onkologicznymi pozwoli większej liczbie pacjentów na 

wydłużenie życia. Potrzebni są specjaliści od badań przesiewowych mammograficznych, 

cytologicznych.  Lekarze raczej wybierają inne specjalizacje niż onkologia, chirurgia 

onkologiczna czy onkologia kliniczna, jednak dyrektorzy wskazują na potrzebę 

zatrudnienia lekarzy tych specjalności. 

10. Potrzebne jest również kształcenie lekarzy medycyny pracy, bo chociaż choroby 

zawodowe nie są tak częstą bezpośrednią przyczyną zgonów, to istnieje zagrożenie 

niedoborów kadrowych spowodowanych odejściem lekarzy tej specjalności na emeryturę. 

Lekarzy z tą specjalizacją brakuje już w województwach dolnośląskim, 

kujawsko‐pomorskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, śląskim, świętokrzyskim, 

wielkopolskim. 

11. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu jest ważna ze względu na wzrastającą liczbę 

wypadków. 95% pacjentów doznaje uszkodzeń narządu ruchu, wymagających często 

długotrwałego leczenia. Zmniejszenie się liczby lekarzy wyspecjalizowanych w tej dziedzinie 

i chcących się w niej specjalizować powoduje brak dostępności pacjentów do 

specjalistycznego leczenia. Taka sytuacja może narazić pacjentów na trwałe kalectwo, gdy 

w odpowiednim czasie nie zostanie udzielona pomoc i zmniejszają się wówczas szanse 

na wyleczenie. Migracja lekarzy z tą specjalizacją jest również niekorzystna dla pacjentów. 

12. Problemem jest też przewlekła obturacyjna choroba płuc, na którą choruje co dziesiąty 

Polak powyżej 30 roku życia. Ocenia się jednak, że około 1/3 chorych jest zdiagnozowana. 

Szacuje się, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat POChP stanie się trzecią najczęstszą 

przyczyną śmierci. Tendencje wskazujące na zapotrzebowanie na pulmonologów, 

wynikające z analiz epidemiologicznych, mają swoje odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu 

dyrektorów i kierowników oddziałów na lekarzy z tą specjalizacją. Sami lekarze zgłaszają 

potrzebę uczestnictwa w szkoleniach traktujących o chorobach płuc. Lekarze wskazują na 

potrzebę kształcenia umiejętności bronchoskopii. 

13. Problemy sa z brakiem anestezjologów i lekarzy intensywnej terapii, podczas gdy wzrastają 

potrzeby kliniczne nowoczesnej medycyny, a także z powodu migracji lekarzy z tą 

specjalnością. 

14. Brakuje lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej. Maleje ich liczba 

szczególnie w małych ośrodkach. Sytuacja taka może doprowadzić do braku działów 

diagnostycznych w wielu jednostkach, a tym samym barier w rozwoju badań 

profilaktycznych. Na diagnostyce opiera się większość wymienionych wcześniej specjalności 

medycznych, dlatego tak ważna jest dobrze wyszkolona kadra lekarzy radiologów 

i techników rtg. Radiolog jest poszukiwany również przez dyrektorów oraz ordynatorów 

oddziałów. 
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15. Bardzo niskie jest zapotrzebowanie na diabetologów, co ‐ zważywszy na fakt rosnącego 

problemu otyłości – może stać się przyczyną ich niedoboru.  

16. Wielu respondentów wskazało na potrzebę zatrudnienia rehabilitantów oraz psychiatrów, co 

stoi w zgodzie z kierunkiem zmian społecznych w naszym kraju. Rehabilitacja oraz pomoc 

psychiatryczna pomaga też osobom niepełnosprawnym, przywrócić pełną lub maksymalną 

do osiągnięcia sprawność fizyczną, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego 

udziału w życiu codziennym. Z rehabilitacji korzystają także osoby poszkodowane 

w różnych wypadkach, których wynikiem są kontuzje sportowe i powypadkowe.  

17. Z Polskich badań wynika, że 95% personelu medycznego spotyka się z problemem 

zakażeń szpitalnych. Radą na to może być kompetentny personel medyczny oraz 

szkolenia, które nie marginalizują tego problemu. Ważne jest zatem przeprowadzenie 

szkolenia na temat higieny pracy, przygotowywania posiłków, a także stosowaniu 

antybiotyków. 

 

 

 

 

 

 


