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Czy chirurg może przeżyć całe życie? Analiza ryzyka 
zgonu związanego z wykonywaniem zawodu
Can the surgeon live his whole life? Analysis of the risk of death 
related to the profession
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StreSzczenie:    Ponad połowa lekarzy w Polsce ma powyżej 50 lat. Rodzi to obawy związane z ryzykiem braku ciągłości udzielania świadczeń 
zdrowotnych z powodu luki pokoleniowej, szczególnie wyraźnie zaznaczonej wśród specjalności zabiegowych. dodatkowo za-
wód chirurga szczególnie obciąża fizycznie i psychicznie lekarzy tej specjalności. Celem pracy jest ocena, czy charakter wykony-
wanego zawodu ma wpływ na średnią długość życia lekarza w Polsce i ocena wpływu wykonywania zawodu chirurga na długość 
życia w porównaniu z resztą społeczeństwa z uwzględnieniem podziału ze względu na płeć. dane demograficzne uzyskano z ofi-
cjalnych publikacji Głównego Urzędu Statystycznego. dane dotyczące 189 459 lekarzy w Polsce lekarzy uzyskano z Centralnego 
Rejestru Lekarzy. Przeanalizowano łącznie dane 6496 lekarzy i lekarzy dentystów zmarłych w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 
30 czerwca 2014 roku, w tym 722 chirurgów. ogólnie, zarówno mężczyźni lekarze jak i dentyści mężczyźni umierali w starszym 
wieku niż średnia z populacji (74,9 lat i 74,7 lat vs 68,9 lat ; p<0,05) natomiast wśród kobiet zależność ta dotyczyła jedynie denty-
stek (78,5 lat vs 77,2 lat; p<0,05), lekarki natomiast umierały w młodszym wieku niż średnia w populacji ogólnej (76,4 lat vs 77,2 
lat; p<0,05). Średnia długość życia chirurgów zarówno mężczyzn, jak i kobiet, wyniosła odpowiednio 74,2 i 77,5 lat. Natomiast 
przeciętna oczekiwana długość życia osób w wieku 25 lat z wyższym wykształceniem wynosi 80,3 lat dla mężczyzn i 86,6 lat dla 
kobiet. Mężczyźni chirurdzy żyją istotnie dłużej niż średni czas życia w populacji ogólnej mężczyzn. Średnia długość życia kobiet 
chirurgów jest istotnie niższa od średniego czasu życia kobiet w populacji ogólnej. Średnia faktyczna długość życia chirurgów w 
Polsce jest istotnie niższa niż oczekiwana przeciętna długość życia innych osób z wyższym wykształceniem. Średni czas życia chi-
rurgów w Polsce nie różni się istotnie od średniej długości życia polskich lekarzy.

Słowa kluczowe: lekarz, chirurg, praca zawodowa, czas życia, ryzyko zgonu

abStract:   More than half of physicians in Poland are over 50 years old. This raises concerns about the risk of lack of continuity of health care se-
rvices due to the generational gap, particularly marked among interventional specialties. The physical and mental burden of gene-
ral surgery affects those doctors in particular. The aim of the study is to assess whether the type of the profession pursued influences 
the average lifetime of a physician in Poland and the impact of the surgeon’s occupation on life expectancy compared to the rest of 
the population according to gender. demographic data was obtained from official publications of the Central Statistical office. data 
on 189,459 physicians in Poland were obtained from the Central Register of doctors. A total of 6,496 physicians and dentists deaths 
in the period from January 1st, 2010 to June 30th, 2014, including 722 surgeons, were analyzed. in general, both male physicians and 
dentists died at an older age than the mean population (74.9 years and 74.7 years vs. 68.9 years; p <0.05). Among women, only denti-
sts lived longer (78.5 years) p <0.05), while women physicians died at a younger age than the average in the general population (76.4 
vs. 77.2 years; p <0.05). The average lifetime of both male and female surgeons was 74.2 and 77.5 years, respectively. The average life 
expectancy of people aged 25 years with college/university education is 80.3 years for men and 86.6 years for women. Male surgeons 
live significantly longer than the average life expectancy in the general population of men. The average length of life of women sur-
geons is significantly lower than the average lifespan of women in the general population. The actual lifetime of surgeons in Poland 
is significantly lower than the expected average life expectancy for other people aged 25 with tertiary education. The average life-
span of surgeons in Poland does not differ significantly from the average life expectancy of other Polish physicians.
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•	 	lekarze	w	wieku	31	–	40	lat	–	32	109	osoby	(w	tym	20	945	kobiet);
•	 	lekarze	w	wieku	41	–	50	lat	–	36	531	osoby	(w	tym	21	765	kobiet);
•	 lekarze	w	wieku	51	–	60	lat	–	40	089	osób	

(w	tym	23	582	kobiety);
•	 	lekarze	w	wieku	61	–	70	lat	–	29	976	osób	

(w	tym	18	725	kobiety);
•	 	lekarze	w	wieku	powyżej	70	lat	–	27	770	osób	

(w	tym	18	394	kobiety).	

wStĘP

W	ostatnich	latach	coraz	częściej	zwraca	się	uwagę	na	sta-
rzenie	się	populacji	lekarzy	w	Polsce.	Według	Centralnego	
Rejestru	Lekarzy	(CRL)	[1]	rozkład	wieku	lekarzy	w	roku	
2017	wygląda	następująco:	

•	 	lekarze	do	30	roku	życia	–	22	984	osoby	(w	tym	15	026	kobiet);
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Do	tego	dochodzą	obciążenia	fizyczne	związane	z	nadmier-
ną	liczbą	godzin	pracy	w	tygodniu.	Kontrola	NIK	wskazała	
zatrudnienie	lekarzy	w	formie	umów	cywilno-prawnych	jako	
sposobu	na	omijanie	przepisów	kodeksu	pracy	dotyczących	
czasu	odpoczynku	[2].	Stałe	zagrożenie	stanowi	deficyt	snu	
związany	z	dyżurami	nocnymi.	Jednocześnie	istnieje	potrze-
ba	ciągłego	utrzymania	pełnego	skupienia	i	koncentracji,	
również	podczas	wielogodzinnych	interwencji	zabiegowych	
zwykle	w	pozycji	stojącej,	czasem	dodatkowo	w	niewygodnej	
i/lub	nieergonomicznej	pozycji	w	zamkniętym	pomieszcze-
niu,	zwykle	bez	okien,	przy	sztucznym	oświetleniu	i	towa-
rzyszącym	operacjom	napięciu	emocjonalnym.	Jednocze-
śnie	częstym	zjawiskiem	jest	nieregularne	i	nieprawidłowe	
odżywianie	związane	z	dyżurowym	systemem	pracy.	Do	
tego	dochodzi	konieczność	połączenia	pracy	zawodowej	z	
obowiązkami	życia	osobistego	i	rodzinnego,	m.in.	prowa-
dzeniem	domu	i	wychowaniem	dzieci,	szczególnie	wśród	
młodszych	adeptów	chirurgii.

Wydaje	się,	że	tak	liczne	niekorzystne	czynniki	muszą	wy-
wierać	wpływ	nie	tylko	na	zdrowie	ale	również	na	długość	
życia	chirurga.	Należałoby	się	zastanowić,	czy	w	sposób	
istotny	skracają	czas	życia	chirurga	i	czy	wpływ	ten	jest	róż-
ny	dla	obu	płci.	Biorąc	pod	uwagę	powyższe	uwarunkowania	
szczególnie	negatywny	wpływ	powinien	dotyczyć	lekarzy	
specjalności	zabiegowych	oraz	pracujących	w	szpitalach	ze	
względu	na	dyżurowy	tryb	pracy	oraz	jej	uwarunkowania,	
natomiast	w	mniejszym	stopniu	lekarzy	innych	specjaliza-
cji,	którzy	nie	pełnią	dyżurów	medycznych.

Celem	pracy	jest	ocena,	czy	charakter	wykonywanego	za-
wodu	ma	wpływ	na	średnią	długość	życia	lekarza	w	Polsce	
i	ocena	wpływu	wykonywania	zawodu	chirurga	na	długość	
życia	w	porównaniu	z	innymi	specjalnościami	lekarskimi	
oraz	resztą	społeczeństwa	z	uwzględnieniem	podziału	ze	
względu	na	płeć.	

Materiał i Metody 

Dane	demograficzne	dla	populacji	ogólnej	pozyskano	z	ofi-
cjalnych	publikacji	Głównego	Urzędu	Statystycznego	(GUS),	
opracowywanych	i	publikowanych	corocznie,	zawierają-
cych	podstawowe	dane	demograficzne	obejmujące	tablice	
trwania	życia	ludności.	Wykorzystano	dane	na	koniec	roku	
2016,	opublikowane	w	dniu	28	lipca	2017r.	[6].	Dane	doty-
czące	lekarzy	uzyskano	z	CRL	utworzonego	i	prowadzonego	
przez	Naczelną	Izbę	Lekarską	(NIL)	[1].	Na	mocy	ustawy	o	
Izbach	Lekarskich	przynależność	do	Samorządu	Lekarskiego	
w	Polsce	jest	obowiązkowa,	zatem	każdy	lekarz	po	uzyska-
niu	prawa	wykonywania	zawodu,	zamierzający	wykonywać	
zawód	na	terenie	Rzeczypospolitej	Polskiej,	zostaje	wpisany	
na	listę	członków	odpowiedniej	w	stosunku	do	miejsca	za-
mieszkania	lub	zatrudnienia	okręgowej	izby	lekarskiej	[7].	
Na	stronie	NIL	dostępne	są	również	podstawowe	informa-
cje	statystyczne	dotyczące	wszystkich	lekarzy	i	dentystów	w	
postaci	zestawień.	Pozostałe	dane,	między	innymi	dotyczą-
ce	daty	urodzenia	i	zgonu	nie	są	ogólnie	dostępne.	Dane	do	
CRL	są	wprowadzane	przez	okręgowe	izby	lekarskie,	które	
prowadzą	rejestr	w	zakresie	dotyczącym	swoich	członków.	
Ponieważ	istniała	wątpliwość,	czy	wszystkie	okręgowe	izby	

Z	przedstawionych	danych	wynika,	że	52	%	lekarzy	w	Polsce	
ma	powyżej	50	lat,	a	co	siódmy	z	nich	powyżej	70	lat.	Według	
danych	z	CRL	średni	wiek	lekarzy	wynosi	49,5	roku,	przy	
czym	dla	kobiet	jest	to	48,9	roku	a	dla	mężczyzn	50,4	roku	
[1].	Uwagę	zwraca	fakt,	że	średni	wiek	lekarzy	jest	wyższy	
niż	dentystów	i	zbliża	się	do	granicy	50	roku	życia.	Potwier-
dza	to	sygnalizowane	często	przez	środowisko	medyczne,	a	
ostatnio	nawet	przez	Najwyższą	Izbę	Kontroli	(NIK)	zagro-
żenie	„luką	pokoleniową”	wśród	lekarzy	[2].	W	niektórych	
specjalnościach	luka	pokoleniowa	jest	tak	duża,	że	istnie-
je	coraz	bardziej	realne	ryzyko	braku	ciągłości	udzielania	
świadczeń,	czego	przykładem	jest	chirurgia	ogólna.	Z	usta-
leń	kontroli	wynika,	że	część	szpitali	ma	już	tak	duże	trud-
ności	z	pozyskaniem	lekarzy	specjalistów,	że	niektóre	z	nich	
zmuszone	były	zaprzestać	wykonywania	niektórych	świad-
czeń	zdrowotnych	z	powodu	braku	wykwalifikowanej	kadry.

Powszechnie	wiadomo,	że	zawód	chirurga	jest	zawodem	szcze-
gólnie	obciążającym	nie	tylko	psychicznie	ale	i	fizycznie.	Wie-
lokrotnie	dowiedziono,	że	zawód	lekarza	jest	jedną	z	profesji	
o	największym	ryzyku	samobójstwa	[3].	Podobną	tendencję	
obserwowano	również	w	innych	krajach	[4-5].	Praca	w	tak	
wymagającym	zawodzie	wymaga	nie	tylko	szczególnej	uwagi	
i	skrupulatności	na	każdym	kroku	ale	również	ustawicznego	
podnoszenia	swoich	umiejętności	i	zdobywania	nowej	wie-
dzy.	Chirurg	spotyka	się	w	pracy	prawie	wyłącznie	z	ludźmi	
chorymi,	niekiedy	nieuleczalnie,	co	składa	się	na	codzienne	
obcowanie	ze	śmiercią,	cierpieniem	i	bólem.	Nie	bez	znacze-
nia	jest	obciążenie	nadmierną	presją	i	oczekiwaniami	ze	strony	
pacjenta	i	jego	rodziny.	Część	pacjentów,	a	zwłaszcza	ich	ro-
dzin	prezentuje	postawę	roszczeniową,	wynikającą	z	niewła-
ściwych	stereotypów	postrzegania	lekarzy	i	systemu	ochrony	
zdrowia	lub	będącą	formą	obrony	przed	chorobą.	Nieustanne	
zagrożenie	popełnieniem	błędu,	którego	skutki	będą	nieod-
wracalne	i	szkodliwe	dla	innych	zmuszają	chirurgów	do	cią-
głej	uwagi.	Brak	w	naszym	kraju	obowiązujących	standardów	
postępowania	w	poszczególnych	sytuacjach	klinicznych		zmu-
sza	chirurgów	do	ciągłego	działania	z	odpowiednią	asekura-
cją,	czasami	trudną	do	pogodzenia	z	koniecznością	natych-
miastowego	podejmowania	decyzji.	Ustawodawca	nakłada	
na	lekarzy,	jako	na	jedną	z	dwóch	grup	zawodowych	(obok	
ratowników	medycznych),	obowiązek	ustawicznego	kształ-
cenia,	zawarty	w	ustawie	o	zawodzie	lekarza,	stąd	koniecz-
ność	ciągłego	aktualizowania	szybko	rozwijającej	się	wiedzy	
i	używania	olbrzymiego	jej	zasobu	w	sytuacjach	stresowych.	
Szczególnie	w	chirurgii	istnieje	konieczność	bezzwłocznego	
podejmowania	kluczowych	decyzji	–	w	sytuacjach	zagrożenia	
życia	trzeba	często	bez	czasu	do	namysłu	podejmować	działa-
nia	decydujące	o	ludzkim	życiu.	Dodatkowo	zauważalne	jest	
ciągłe	współzawodnictwo	i	rywalizacja,	co	wynika	z	wysokich	
aspiracji	i	ambicji.	Zazwyczaj	zachodzi	konieczność	współ-
pracy	w	wieloosobowym	zespole	operacyjnym,	złożonym	z	
jednostek	o	różnych	temperamentach,	które	muszą	wzajem-
nie	się	uzupełniać.	Dodatkowo	występuje	konieczność	speł-
nienia	wysokich	oczekiwań	przełożonych.	Powolne	i	często	
nieefektywne	wprowadzanie	informatyzacji	w	ochronie	zdro-
wia	oraz	asekuracyjna	polityka	wewnątrzszpitalna	powodują,	
że	chirurdzy	poza	pracą	na	bloku	operacyjnym	muszą	zma-
gać	się	z	nadmiernie	rozbudowaną	dokumentacją	medyczną	
wymagającą	wypełniania	licznych	dokumentów.
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Dane	uzyskane	za	pomocą	opisanej	powyżej	metody,	obli-
czone	dla	6946	zgonów	lekarzy	i	lekarzy	dentystów	w	okresie	
od	1	stycznia	2010	roku	do	30	czerwca	2014	roku,	przynio-
sły	statystycznie	istotne	różnice	średniego	wieku	w	momen-
cie	zgonu	pomiędzy	lekarzami,	dentystami	oraz	populacją	
ogólną.	Ogólnie,	zarówno	lekarze	jak	i	dentyści	mężczyźni	
umierali	w	starszym	wieku	niż	średnia	z	populacji	(74,9	lat	

lekarskie	wprowadzały	w	rubryce	data	zgonu	rzeczywistą	
datę	zgonu,	a	nie	np.	datę	podjęcia	uchwały	o	skreśleniu	z	
ewidencji,	dane	wykorzystane	na	potrzeby	pracy	zostały	zwe-
ryfikowane	w	zakresie	daty	urodzenia	i	daty	zgonu	z	danymi	
uzyskanymi	z	systemu	Powszechnego	Elektronicznego	Sys-
temu	Ewidencji	Ludności	(PESEL)	przez	dział	informatycz-
ny	NIL.	Obliczono	dla	wszystkich	zmarłych	lekarzy	średni	
wiek	w	momencie	zgonu	poprzez	odjęcie	daty	urodzenia	od	
daty	zgonu,	zakładając	zaokrąglenie	do	pełnych	lat.	Anali-
zie	poddano	łącznie	dane	6496	lekarzy	i	lekarzy	dentystów	
zmarłych	w	okresie	od	1	stycznia	2010	roku	do	30	czerwca	
2014	roku	w	tym:	2981	lekarzy,	2206	lekarek,	295	dentystów	
oraz	1014	dentystek.	Ponieważ	całe	badanie	opiera	się	na	
danych	osób	zmarłych	a	ponadto	przygotowano	zestawie-
nie	niezawierające	jednoznacznie	identyfikujących	danych	
(numer	PESEL	oraz	numer	prawa	wykonywania	zawodu)	
nie	naruszono	zasad	ochrony	danych	osobowych	(według	
interpretacji	Głównego	Inspektora	Ochrony	Danych	Oso-
bowych	Ustawy	o	ochronie	danych	osobowych).	

Aby	uniknąć	błędu	w	metodologii	postanowiono	porównać	
dane	uzyskane	w	ten	sam	sposób	–	a	mianowicie	porównać	
średni	wiek	umierających	lekarzy	ze	średnim	wiekiem	umie-
rających	Polaków	z	podziałem	na	płeć.	Aby	uzyskać	średni	
wiek	umierających	Polaków,	zastosowano	metodę	zapropo-
nowaną	w	pracy	przedstawionej	przez	dr.	Jakuba	Zielińskie-
go	na	łamach	Przeglądu	Lekarskiego	[8]	–	użyto	publikowa-
nych	przez	GUS	tabel	zawierających	ilość	żyjących	osób	w	
danym	wieku	z	podziałem	na	płeć	oraz	prawdopodobień-
stwo	zgonu	dla	osoby	w	danym	wieku.

Przeprowadzono	analizę	statystyczną	(Excel	2010;	Microsoft)	
podstawowych	danych	obliczając	wartości	średnie	i	odchylenia	
standardowe	(±).	Dla	porównania	danych	użyto	testu	t-Studenta	
i	chi2,	uznając	za	istotne	statystycznie	wartości	mniejsze	niż	0,05.

wyniki 

Według	danych	zawartych	w	CRL	należącym	do	NRL	w	
naszym	kraju	tytuł	lekarza	i	lekarza	dentysty	posiadają	189	
459	osoby,	w	tym	147	417	lekarzy	(tj.	78%)	(dane	na	dzień	30	
września	2017	roku)	[1].	Według	danych	z	rejestru,	spośród	
osób	posiadających	tytuł	lekarza	lub	lekarza	dentysty,	zawód	
aktywnie	wykonują	172	839	osoby,	w	tym	135	688	lekarzy.	

Najnowsze	publikowane	statystyki	na	stronach	NRL	z	30	
września	2017	roku	wskazują,	że	w	Polsce	wszystkich	zare-
jestrowanych	chirurgów	ogólnych	jest	9 656	(6,6%	wszyst-
kich	lekarzy),	a	czynnych	zawodowo	jest	8	953,	w	tym	ze	
specjalizacją	I	stopnia	odpowiednio	3	027	i	2	746.	Według	
danych	Unii	Europejskiej	(EuroStat)	w	Polsce	w	2015	roku	
było	5	943	chirurgów,	przy	czym	w	ostatniej	dekadzie	licz-
ba	ta	utrzymuje	się	pomiędzy	5 345	a	6 262	osób	[9].	Prof.	
Kładny	zwraca	uwagę,	że	w	Polsce	są	obszary,	gdzie	czyn-
nych	zawodowo	jest	zaledwie	1/3	chirurgów	w	stosunku	
do	liczb	publikowanych	oficjalnie	przez	Izby	Lekarskie	
[10].	Potwierdzają	to	dane	inwentaryzacji	przeprowadzo-
nej	przez	TChP	w	styczniu	2015r.,	w	której	wykazano,	że	
w	Polsce	jest	czynnych	zawodowo	zaledwie	3 829	chirur-
gów[10]	(Rycina	1).

ryc. 1.  Rozkład ogółu lekarzy i chirurgów ogólnych w poszczególnych grupach wiekowych

ryc. 2.  Przeciętny wiek (lat) w momencie zgonu mężczyzn i kobiet w populacji ogólnej w 
porównaniu z lekarzami i lekarkami (n=2981 i n=2206), dentystami i dentystkami 
(n=295 i 1014) i chirurgami-mężczyznami i chirurgami-kobietami (n=642 i n=80).

ryc. 3.  oczekiwana przeciętna całkowita długość życia (lat) mężczyzn i kobiet w wieku 
25 lat zależnie od poziomu wykształcenia w Polsce (wg 2002 r.) w porównaniu ze 
średnią długością życia analizowanej populacji chirurgów-mężczyzn (n=642) i 
chirurgów-kobiet (n=80).
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niż	mężczyzn	z	wykształceniem	podstawowym.	Dla	kobiet	
analogiczna	różnica	wynosiła	9	lat,	czyli	była	nieco	niższa	
(Rycina	3).	Według	raportu	WHO	podstawowe	przyczyny,	
które	powodują	dłuższe	życie	osób	z	wyższym	wykształce-
niem	to	zdrowszy	styl	życia	(osoby	te	są	świadome	czynni-
ków	ryzyka	oraz	znają	zwykle	zasady	zdrowego	stylu	życia),	
wyższe	dochody	pozwalające	na	zdrowszą	dietę,	lepsze	wa-
runki	pracy	(zwykle	osoby	z	wyższym	wykształceniem	nie	
wykonują	wyniszczającej	pracy	fizycznej.	Wydaje	się,	że	zna-
czenie	ma	również	większa	popularność	uprawiania	sportu	
i	regularnej	aktywności	fizycznej	wśród	osób	wykształco-
nych.	Jednocześnie	autorzy	zauważają,	że	w	Polsce	w	latach	
2002-2007	odsetek	osób	z	wyższym	wykształceniem	wzrósł	
z	11,1%	do	16,5%	[11].	Zaskakująca	na	tym	tle	jest	sytuacja	
chirurgów,	którzy	mimo	wyższego	wykształcenia,	żyją	istot-
nie	krócej	niż	przewidywana	średnia	długość	trwania	życia	
dla	osób	o	podobnym	poziomie	wykształcenia.	Średni	czas	
przeżycia	chirurgów-mężczyzn	jest	na	poziomie	oczeki-
wanej	długości	życia	osób	ze	średnim	wykształceniem,	zaś	
w	przypadku	kobiet	–	na	poziomie	wykształcenia	podsta-
wowego	(sic!).	Wydaje	się	również,	że	przedstawione	przez	
WHO	powody	dłuższego	życia	osób	z	wyższym	wykształ-
ceniem	zwykle	nie	odnoszą	się	do	ogółu	pracujących	chirur-

i	74,7	lat	vs	68,9	lat	;	w	obu	przypadkach	p<0,05)	natomiast	
wśród	kobiet	zależność	ta	dotyczyła	jedynie	dentystek	(78,5	
lat	vs	77,2	lat;	p<0,05),	lekarki	natomiast	umierały	w	młod-
szym	wieku	niż	średnia	w	populacji	ogólnej	(76,4	lat	vs	77,2	
lat;	p<0,05).	Na	tle	ogółu	lekarzy	podobnie	wygląda	średnia	
długość	życia	chirurgów	zarówno	mężczyzn,	jak	i	kobiet,	
odpowiednio	74,2	i	77,5	lat.	Jedynie	w	przypadku	mężczyzn	
chirurgów	długość	życia	jest	istotnie	statystycznie	dłuższa	
w	stosunku	do	populacji	ogólnej	(p<0,05).	Tej	zależności	nie	
potwierdzono	w	przypadku	kobiet	chirurgów	(Rycina	2).	

Zaskakujące	wyniki	przynosi	porównanie	średniej	długości	
życia	chirurgów	w	stosunku	do	oczekiwanej	całkowitej	dłu-
gości	trwania	życia	osób	w	wieku	25	lat	w	populacji	ogólnej	
podzielonej	zależnie	od	poziomu	wykształcenia	(dostępne	
dane	z	2002	roku)	[11].	Okazuje	się,	że	mimo	wyższego	wy-
kształcenia,	lekarze	chirurdzy	żyją	istotnie	krócej	niż	wyno-
si	przeciętna	oczekiwana	długość	życia	osób	w	wieku	25	lat	
z	wyższym	wykształceniem,	zarówno	w	grupie	mężczyzn	
(74,2	lat	vs	80,3	lat;	p<0,05),	jak	i	kobiet	(77,5	lat	vs	86,6	lat;	
p<0,05)	(Rycina	3).	

W	2014	roku	oczekiwane	przeciętne	dalsze	trwanie	życia	
dla	osoby		w	wieku	75	lat	wynosiło	w	przypadku	mężczyzn	
jeszcze	dodatkowo	10,1	lat,	a	dla	kobiet	12,6	lat	w	populacji	
ogólnej	[13].	Wynika	z	tego	że	w	2014	roku	całkowita	dłu-
gość	życia	dla	osoby	75-letniej	powinna	wynosić	85,1	lat	dla	
mężczyzn	i	87,6	dla	kobiet,	podczas	gdy	w	przypadku	chirur-
gów-mężczyzn	w	analizowanej	grupie	faktycznie	wyniosła	
74,2	lat,	a	dla	chirurgów-kobiet	77,5.	Wynika	z	tego,	że	chi-
rurdzy,	zarówno	mężczyźni,	jak	i	kobiety,	żyli	średnio	o	11	
lat	krócej	niż	oczekiwana	dla	tej	grupy	wiekowej	przeciętna	
długość	trwania	życia.

W	analizie	dotyczącej	średniej	długości	życia	w	zależności	od	
posiadanej	specjalizacji	porównano	długość	życia	zmarłych	
chirurgów	z	wybranymi,	najczęstszymi	specjalizacjami.	Wśród	
mężczyzn	i	kobiet	jedynie	lekarze	ze	specjalizacją	z		aneste-
zjologii	i	intensywnej	terapii,	umierali	w	istotnie	statystycznie	
młodszym	wieku	niż	lekarze	w	pozostałych	specjalizacjach	w	
stosunku	do	populacji	ogólnej	(p<0,05)	(Rycina	4	i	5).	

dySkuSja 

Problem	średniej	długości	życia	lekarzy	w	Polsce	nie	został	do-
tychczas	kompleksowo	zbadany	w	skali	całego	kraju.	Pojawiły	
się	jedynie	pojedyncze	prace	próbujące	zanalizować	sytuację	
w	poszczególnych	okręgowych	izbach	lekarskich	[8,	13-16].

Powszechnie	wiadomo,	że	osoby	z	wyższym	wykształceniem	
żyją	dłużej	od	osób	słabiej	wykształconych.	W	przypadku	
Polski	bardzo	dobrze	obrazuje	to	raport	„Społeczne	nierów-
ności	w	zdrowiu	w	Polsce”	opublikowany	przez	WHO	w	
2012	roku	[11].	Według	tego	raportu	poziom	wykształcenia	
stanowi	jeden	z	najważniejszych	czynników	różnicujących	
stan	zdrowia	ludności.	Wyraźna	różnica	w	długości	dalszego	
trwania	życia	w	zależności	od	poziomu	wykształcenia	do-
tyczy	zarówno	kobiet,	jak	i	mężczyzn.	Przy	czym	im	niższy	
poziom	wykształcenia	tym	gradient	ten	jest	większy.	Prze-
ciętna	długość	życia	mężczyzn	z	wykształceniem	pomatu-
ralnym	lub	wyższym	była	w	roku	2002	aż	o	13,1	roku	dłuższa	

ryc. 4.  Średni wiek (lat) w chwili zgonu dla lekarzy mężczyzn ze specjalizacją z 
anestezjologii i intensywnej terapii (n=81), psychiatrii (n=86), pediatrii (n=152), 
chirurgii ogólnej (n=642), chorób wewnętrznych (n=581), ginekologii i położnictwa 
(n=390), neurologii (n=62) i okulistyki (n-35).

ryc. 5.  Średni wiek w chwili zgonu dla lekarzy kobiet ze specjalizacją z anestezjologii 
i intensywnej terapii (n=51), neurologii (n=69), psychiatrii (n=77), chorób 
wewnętrznych (n=412), ginekologii i położnictwa (n=124), pediatrii (n=481), 
chirurgii ogólnej (n=80) i okulistyki (n=113).
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spekcji	Pracy	w	2011	roku	wykazała,	że	w	jednym	z	kontro-
lowanych	publicznych	zakładów	opieki	zdrowotnej	lekarz	
oddziału	zabiegowego	świadczył	nieprzerwanie	usługi	przez	
103	godziny	i	35	minut	bez	wymaganego	odpoczynku.	W	
innym	zakładzie	opieki	zdrowotnej	lekarz,	również	oddziału	
zabiegowego,	pozostawał	na	dyżurze	nieprzerwanie	przez	
cztery	doby	[21].	Wspomniana	kontrola	wykazała	również,	
że	prawie	co	czwarty	pracodawca	nie	zapewnia	pracowni-
kom	(w	tym	chirurgom)	wymaganego	odpoczynku	dobo-
wego,	a	w	11%	kontrolowanych	podmiotów	wymaganego	
odpoczynku	tygodniowego.	W	ramach	tej	samej	kontroli	
ujawniono	ponadto,	że	pracodawcy	stosują	sposoby	omija-
nia	przepisów	pracy	–	przez	tych	samych	pracowników	pra-
ca	jest	świadczona	na	podstawie	kilku	stosunków	prawnych	
(np.	umowa	o	pracę	i	umowa	cywilno-prawna).	Anonimo-
wa	ankieta	przeprowadzona	wśród	100	lekarzy	wykazała,	że	
tylko	15%	deklaruje	czas	pracy	około	8	godzin	dziennie,	33%	
pracuje	około	12	godzin	dziennie	a	19%	-	nawet	14	godzin	
dziennie	(czyli	85%	lekarzy	deklaruje	pracę	dobową	dłuższą	
niż	typowe	dla	innych	zawodów	8	godzin)	[22].	Wpływ	na	
tę	sytuację	ma	niewątpliwie	odczuwalny	na	rynku	niedobór	
specjalistów.	W	Polsce	przeciętnie	przypada	22	lekarzy	na	10	
tysięcy	mieszkańców,	podczas	gdy	średnia	dla	krajów	Unii	
Europejskiej	wynosi	31	medyków	na	10	tysięcy	mieszkańców	
[23].	W	wielu	pracach	udowodniono	wpływ	długiego	cza-
su	pracy	na	odczucie	stresu	wśród	lekarzy	–	negatywnych	
skutków	stresu	doświadczają	chirurdzy,	którzy	pracują	po-
wyżej	72	godzin	tygodniowo,	przy	czym	są	one	odczuwalne	
zarówno	fizycznie	jak	i	psychicznie	[24].	Dodatkowo	w	tej	
analizie	stwierdzono,	że	długi	czas	pracy	działa	niekorzyst-
nie	na	zdolności	psychofizyczne	oraz	umiejętność	utrzy-
mania	koncentracji.	Autorzy	wykazali,	że	osoby	pracujące	
dłużej	niż	40	godzin	tygodniowo	popełniają	więcej	błędów,	
są	mniej	uważne	i	gorzej	przetwarzają	informacje.	Według	
metaanalizy	opublikowanej	w	Lancet,	w	której	przeanalizo-
wano	dane	603	838	mężczyzn	i	kobiet	stwierdzono,	że	oso-
by	pracujące	powyżej	55	godzin	tygodniowo	mają	w	porów-
naniu	do	osób	pracujących	poniżej	40	godzin	tygodniowo	
o	13%	większe	ryzyko	incydentów	wieńcowych	oraz	o	33%	
większe	ryzyko	udarów	mózgu	[25].	Podobne	wyniki	przy-
niosło	duże	brytyjskie	badanie	Whitehall	II	badające	wpływ	
pracy	w	nadgodzinach	na	incydenty	wieńcowe.	Wykazano	
mianowicie,	istotny	wpływ	na	występowanie	zakończonych	
i	niezakończonych	zgonem	incydentów	wieńcowych	u	osób	
pracujących	3-4	nadgodziny	dziennie	(trend	ten	był	coraz	
bardziej	wyraźny	wraz	z	ilością	przepracowanych	nadgo-
dzin)	[26].	Autorzy	wykazali	również,	że	przewlekły	stres	
wynikający	z	nadmiernej	ilości	godzin	pracy	jest	związany	
z	czterokrotnym	wzrostem	ilości	incydentów	sercowo-na-
czyniowych.	Opierając	się	na	tym	badaniu	można	stwierdzić,	
że	nieregularna	praca	przez	wiele	godzin	w	tygodniu	szcze-
gólnie	niekorzystnie	wpływa	na	zdrowie	(a	więc	i	na	długość	
życia)	u	kobiet.	Warto	zauważyć,	że	efekt	ten	był	widoczny	
już	u	osób	pracujących	41-50	godzin	w	tygodniu	natomiast	
w	naszym	kraju	zdarzają	się	lekarze	pracujący	ponad	100	
godzin	w	tygodniu	[2].	

Kolejnym	istotnym	czynnikiem	wpływającym	na	zdrowie	
lekarzy	jest	przewlekły	stres	związany	z	wykonywanym	za-
wodem.	Zawód	lekarza	znajduje	się	na	9	miejscu	na	liście	
100	najbardziej	stresogennych	zawodów	w	Polsce	a	za	naj-

gów.	Charakter	pracy	powoduje,	że	odżywianie	się	przebiega	
w	sposób	nieregularny,	wycieńczająca	praca	fizyczna	połą-
czona	z	wysiłkiem	umysłowym	i	emocjonalnym	powoduje	
zmęczenie,	zniechęcające	do	podejmowania	regularnej	ak-
tywności	fizycznej.	Dzieje	się	tak	mimo	pełnej	świadomości	
chirurgów	właściwych	zachowań	prozdrowotnych.	Ciągły	
stres,	wysiłek	i	znaczne	obciążenie	obowiązkami	zawodo-
wymi	negatywnie	wpływają	na	zdrowie	chirurga	i	mogą	w	
efekcie	przyczyniać	się	do	skrócenia	życia.	

Różnice	w	długości	życia	zależne	od	poziomu	wykształcenia	
występują	właściwie	we	wszystkich	krajach	Unii	Europej-
skiej.	Według	analizy	obejmującej	22	kraje	unijne	przepro-
wadzonej	przez	WHO	w	Polsce	różnice	te	są	podobne	jak	w	
Czechach	czy	na	Węgrzech,	natomiast	większe	niż	w	wyso-
korozwiniętych	krajach	zachodnich	[17].	Podobnie	sytuacja	
wygląda	w	Stanach	Zjednoczonych	–	na	podstawie	danych	
z	narodowych	rejestrów	stwierdzono	nie	tylko,	że	osoby	z	
wyższym	wykształceniem	żyją	dłużej,	ale	również	to,	że	w	
ostatnich	latach	różnica	w	długości	życia	pomiędzy	wysoko	
i	niżej	wykształconymi	jeszcze	wzrosła	[18].	Nie	ulega	zatem	
wątpliwości,	że	wyższe	wykształcenie,	a	takim	jest	przecież	
wykształcenie	lekarzy	sprzyja	dłuższemu	życiu.	Zostało	to	
zresztą	potwierdzone	w	różnych	krajach	dla	populacji	lekarzy.	
Co	jednak	ciekawe	wyniki	nieco	różniły	się	w	zależności	od	
zamożności	danego	kraju	–	w	krajach	wysoko	rozwiniętych	
zwykle	lekarze	żyli	dłużej,	natomiast	w	krajach	uboższych	
sytuacja	wyglądała	odwrotnie.	W	piśmiennictwie	można	
odnaleźć	stosunkowo	niewiele	badań	analizujących	średnią	
długość	życia	lekarzy.	Frank	i	wsp.	jako	główną	przyczynę	
dłuższego	życia	lekarzy	w	USA	podawał	zdrowszy	tryb	ży-
cia	lekarzy,	wynikający	z	ich	wiedzy	o	etiologii	chorób	oraz	
znajomości	zasad	zdrowego	stylu	życia	[19].	Dodatkowo	
uposażenie	lekarzy	w	Stanach	Zjednoczonych	zapewnia	tej	
grupie	zawodowej	wysoki	status	materialny.	Odwrotna	za-
leżność	występuje	natomiast	w	Indiach	–	w	badaniu	opar-
tym	na	analizie	danych	z	systemu	ubezpieczeń	społecznych	
obejmujących	ponad	16	500	należących	do	tego	systemu	
lekarzy	z	całych	Indii	wykazano,	że	średnia	długość	życia	
lekarzy	w	latach	2005-2010	wynosiła	55-59	lat	podczas	gdy	
średnia	dla	przeciętnych	hindusów	wynosiła	w	tym	okresie	
69-72	lata,	czyli	lekarze	żyli	zdecydowanie	krócej	[20].	Wy-
daje	się,	że	powszechne	w	Polsce	zjawisko	niedofinansowa-
nia	sektora	zdrowotnego,	wpływając	na	niższe	uposażenie	
chirurgów,	zmusza	wielu	kolegów	do	podejmowania	dodat-
kowego	zatrudnienia	i	jeszcze	większego	obciążenia	pracą.	
Ambicje	zawodowe	i	społeczne	zmuszają	wielu	chirurgów	
do	poszukiwania	środków	do	zdobycia	i	utrzymania	satys-
fakcjonującego	poziomu	materialnego,	co	niestety	zwykle	
wiąże	się	z	rosnącą	liczbą	przepracowanych	godzin,	zwykle	
ponad	przyjęte	normy.

Lekarze	są	grupą	zawodową	o	dosyć	niejednorodnej	charakte-
rystyce	–	znacząco	inaczej	wygląda	praca	lekarza	rodzinnego	
czy	lekarza	ambulatoryjnej	opieki	specjalistycznej	a	inaczej	
lekarza	pracującego	w	lecznictwie	zamkniętym.	Podstawo-
we	różnice	dotyczą	przede	wszystkim	ilości	godzin	pracy	w	
tygodniu	oraz	pracy	w	nocy.	Wiadomo,	że	w	Polsce	lekarze	
pracują	za	dużo	–	dyrektorzy	placówek	medycznych	próbu-
ją	rekompensować	niedobory	personelu	zwiększoną	ilością	
godzin	pracy,	zwłaszcza	lekarzy.	Kontrola	Państwowej	In-
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że	wkrótce	może	zabraknąć	kadry	mogącej	wykształcić	ko-
lejne	pokolenie	chirurgów.		Wymaga	to	kolejnych	szeroko	
zakrojonych,	wielokierunkowych	działań	organizacyjnych.

Niewątpliwie	ograniczeniem	powyższej	analizy	są	różne	spo-
soby	szacowania	średniej	długości	trwania	życia	przez	GUS	
względem	przedstawionych	wyliczeń	w	przypadku	chirur-
gów.	Jednak	z	powodu	braku	jednolitej	metody	badawczej	
mogącej	znaleźć	zastosowanie	w	obu	grupach,	wydaje	się,	że	
przestawione	szacunki	właściwie	przedstawiają	zauważalne	
w	środowisku	chirurgów	zjawiska.	Dodatkowo	należy	zwró-
cić	uwagę,	że	przedstawione	wnioski	są	zbieżne	z	obserwa-
cjami	z	innych	krajów	o	podobnym	poziomie	ekonomicz-
nym.	Należy	oczekiwać,	że	poprawa	wskaźników	długości	
życia	chirurgów	może	nastąpić	dopiero	po	wprowadzeniu	
rozwiązań	organizacyjnych	i	ekonomicznych	funkcjonują-
cych	w	systemie	ochrony	zdrowia	w	krajach	zachodnich.

wnioSki

Mężczyźni	chirurdzy	żyją	istotnie	dłużej	niż	średni	czas	ży-
cia	w	populacji	ogólnej	mężczyzn.	Średnia	długość	życia	ko-
biet	chirurgów	jest	istotnie	niższa	od	średniego	czasu	życia	
kobiet	w	populacji	ogólnej.	

Średnia	faktyczna	długość	życia	chirurgów	w	Polsce	jest	istot-
nie	statystycznie	niższa	niż	oczekiwana	przeciętna	długość	
życia	innych	osób	z	wyższym	wykształceniem	(6	lat	krócej	
w	przypadku	mężczyzn	i	9	lat	krócej	w	przypadku	kobiet).

Średni	czas	życia	chirurgów	w	Polsce	nie	różni	się	istotnie	
od	średniej	długości	życia	polskich	lekarzy.

bardziej	stresogenne	specjalizacje	uznaje	się	anestezjologię	
i	intensywną	terapię,	chirurgię,	położnictwo	i	ginekologię,	
urologię	i	medycynę	ratunkową	(łącznie	wśród	dziesięciu	
uznawanych	za	najbardziej	stresogenne	specjalizacje	zna-
lazło	się	dziewięć	specjalizacji	zabiegowych	oraz	aneste-
zjologia)	[22].	Najbardziej	stresogenną	specjalizacją	oka-
zała	się	anestezjologia	(99%	stres	duży	lub	bardzo	duży)	
oraz	chirurgia	(93%	stres	duży	lub	bardzo	duży)	natomiast	
najmniej	stresogenna	była	audiologia	i	foniatria	(3%	stres	
średni	i	duży)	oraz	medycyna	rodzinna	(31%	stres	duży	i	
bardzo	duży).

Ciekawe	wnioski	wysunęła	Halina	Kulik	na	podstawie	bada-
nia	przeprowadzonego	wśród	197	lekarek.	Ponad	90%	ankie-
towanych	stwierdziło,	że	wykonywanie	zawodu	lekarza	ma	
bardzo	duży	wpływ	na	ich	życie	pozazawodowe,	szczegól-
nie	podkreślały	znaczenie	dyżurowego	systemu	pracy,	który	
powoduje,	że	nie	mają	odpowiednio	dużo	czasu	dla	dzieci,	
domu	czy	rodziny.	Ponadto	lekarki	są	bardzo	narażone	na	
zaburzenia	nerwicowe	–	same	lekarki	wymieniają	nerwicę	
jako	najczęstsze	schorzenie	związane	z	pracą	(prawie	cho-
robę	zawodową)	[27].	W	przypadku	chirurgów	jest	to	o	tyle	
istotne,	że	obserwuje	się	obecnie	wzrost	zainteresowania	ko-
biet	tą	specjalnością.	Większe	obciążenie	kobiet	w	wykony-
waniu	tego	zawodu	powoduje,	że	wśród	chirurgów	zaciera	
się	różnica	w	średniej	długości	życia	pomiędzy	mężczyzna-
mi	a	kobietami,	która	jest	tak	wyraźna	w	populacji	ogólnej.

Ponad	połowa	chirurgów	w	Polsce	ma	powyżej	50	lat.	Dla	
uniknięcia,	a	właściwie	minimalizacji	kryzysu	kadrowego	w	
chirurgii	ogólnej	niezbędny	jest	wzrost	nakładów	na	sektor	
zdrowotny,	w	tym	na	kształcenie	personelu,	uposażenia	le-
karzy	i	wyposażenie	placówek.	Działania	te	są	o	tyle	pilne,	
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