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63% lekarzy uważa, że poświęcili „bardzo dużo” lub „dość 
dużo” czasu na doskonalenie zawodowe w  ciągu 

ostatnich 4 lat (Ryc. 1). Według opinii respondentów najwięcej 
czasu na doskonalenie zawodowe poświęcają lekarze w  wieku 
36-50 lat.

Co trzeci ankietowany deklaruje, że na doskonalenie zawodo-
we przeznaczył powyżej 5 tys. zł w ciągu ostatnich 4 lat. Ponad 
połowa badanych lekarzy ocenia własne wydatki na doskonale-
nie zawodowe jako „bardzo wysokie” lub „dość wysokie” w  sto-
sunku do swoich dochodów (64%). Jako najwyższe wydatki te 
oceniają najmłodsi lekarze (Ryc. 2). W ciągu ostatnich 5 lat tylko 
37% respondentów zdobyło certy(katy umiejętności, ale w  tej 
grupie jedna osoba uzyskała ich !rednio 7. Interesujące jest to, że 
uzyskanie certy(katów umiejętności nie różnicuje lekarzy w za-
leżności od wielkości miejsca zamieszkania, natomiast częściej są 
one uzyskiwane przez lekarzy dentystów (Ryc. 3). W ciągu ostat-
nich 5 lat respondenci przeznaczyli na nie średnio 6650 zł.

Zdaniem lekarzy de(cytowymi specjalizacjami są onkologia 
kliniczna i pediatria. Natomiast lekarze dentyści jako de(cytowe 
specjalizacje wskazują ortodoncję i periodontologię. Za specjali-
zację nadmiarową uważane są przez lekarzy choroby wewnętrz-
ne, ale co piąty ankietowany lekarz twierdzi, że nie ma nadmiaru 
specjalistów. Zdaniem lekarzy dentystów specjalizacją nadmia-
rową jest stomatologia zachowawcza z  endodoncją, jednocze-
śnie co trzeci badany lekarz dentysta uważa, że nie ma nadmiaru 
specjalistów. Gdyby obecnie trzeba było rozpocząć specjalizację, 
większość lekarzy wybrałaby pediatrię lub kardiologię, natomiast 
lekarze dentyści – ortodoncję lub protetykę stomatologiczną.

Lekarze pesymistycznie oceniają obecne możliwości uzyskania 
specjalizacji w  preferowanej przez siebie dziedzinie. "#cznie a$ 
68% badanych ocenia te mo$liwo!ci jako niezbyt du$e lub 
wr%cz bardzo ma&e.

Zdaniem prawie wszystkich badanych (96%) uzyskanie spe-
cjalizacji jest równoznaczne z większymi szansami zdobycia do-

datkowej pracy. Zdecydowana większość uważa, że zdobycie 
specjalizacji to również wyższa pozycja w środowisku, możliwość 
zmiany pracy na bardziej korzystną czy możliwość awansu (Ryc. 
4). 59% lekarzy uważa, że placówki publiczne sprzyjają możliwo-
ści doskonalenia zawodowego.
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Badanie wykazało sporo rozbieżności w  postawach lekarzy 
młodszych i starszych wobec doskonalenia zawodowego. Młodsi 
lekarze niżej oceniają uzyskiwanie specjalizacji, zaś wyżej certy(-
katy. Niżej oceniają przydatność doskonalenia zawodowego pro-
wadzonego przez towarzystwa naukowe i  uczelnie medyczne, 
bardziej oczekują skrócenia czasu kształcenia specjalistycznego 
i ułatwienia egzaminów specjalizacyjnych.

Pełne wyniki są dostępne pod adresem http://www.nil.org.
pl/dzialalnosc/orodek-studiow,-analiz-i-informacji/raport- 
mozliwosci-i-bariery-rozwoju-zawodowego-lekarzy-i-lekarzy-
dentystow.

Na zakończenie należy ponownie podkreślić, że badanie było 
reprezentatywne dla naszego środowiska, a więc wyrażane przez 
respondentów opinie dobrze odzwierciedlają opinie wszystkich 
lekarzy i lekarzy dentystów. Szczególną uwagę należałoby zwró-
cić na problemy związane ze szkoleniem specjalizacyjnym, gdyż 
zapotrzebowanie na specjalistów na pewno będzie coraz więk-
sze i stale będą rosły oczekiwania co do jakości udzielanych przez 
nich świadczeń.

Ośrodek Studiów, Analiz i  Informacji NIL planuje przeprowa-
dzenie kolejnych badań opinii naszego środowiska i korzystając 
z okazji apelujemy do Koleżanek i Kolegów, którzy otrzymają za-
proszenie, o  wzięcie udziału w  naszych badaniach. Oczekujemy 
także na propozycje tematów badań, które uważają Państwo za 
najciekawsze i najważniejsze. 
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