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Dlaczego polscy studenci medycyny rezygnują 
z podejmowania specjalizacji zabiegowych? 
Badanie ankietowe
Why do Polish medical students resign from pursuing surgical 
careers? A survey study
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StreSzczenie:  Wstęp: Zainteresowanie podejmowaniem specjalizacji zabiegowych przez polskich studentów spadło w ostatnich latach. 
W obliczu wzrastającego zapotrzebowania na zabiegi chirurgiczne, istotne jest poszukiwanie czynników odpowiedzialnych 
za tę sytuację. 

  cel: Celem badania było przeprowadzenie oceny poziomu zainteresowania podejmowaniem specjalizacji zabiegowych przez 
polskich studentów medycyny oraz identyfikacja czynników wpływających na ich decyzje. 

  Materiał i metody: Anonimowe kwestionariusze ankiety zostały rozesłane drogą elektroniczną do studentów kierunku 
lekarskiego z 11 polskich uczelni medycznych.

  Wyniki: Do badania włączono 595 uczestników (190 mężczyzn i 405 kobiet). 48% z nich zadeklarowało chęć wyboru specjalizacji 
zabiegowej po ukończeniu studiów. Procent studentów, którzy rozważali taką karierę w przeszłości, był jednak większy i wyniósł 
65%. Niewielkie zainteresowanie chirurgią jako dziedziną nauki (OR = 20.6), własna ocena predyspozycji chirurgicznych jako 
niesatysfakcjonujących (OR = 14.3), przekonanie, że nie jest się w stanie dostać i ukończyć szkolenia specjalizacyjnego z chirurgii 
(OR = 5.2), odradzanie kariery chirurga przez partnera (OR = 3.4), negatywne wcześniejsze doświadczenia ze środowiskiem 
chirurgicznym (OR = 2.6), brak dorobku naukowego (współautorstwa artykułów lub prezentacji na konferencjach naukowych) 
(OR = 1.9), pierwszy kontakt z blokiem operacyjnym po drugim roku studiów (OR = 1.9) zostały zidentyfikowane jako niezależne 
czynniki ryzyka rezygnacji z podejmowania kariery w specjalizacjach zabiegowych.

  Wnioski: Na przestrzeni lat studiów większość studentów medycyny rozważa podjęcie specjalizacji zabiegowej. Zniechęcani 
przez czynniki dotyczące stylu życia, niski poziom szkolenia chirurgicznego lub doświadczając dyskryminacji ze względu na 
płeć, często rezygnują z tej ścieżki kariery. 

SłoWa kluczoWe:  chirurgia, motywacja, przeddyplomowa edukacja medyczna, studenci medycyny, wybór kariery zawodowej

abStract:   background: In recent years, the interest of Polish medical students in choosing a career in surgical subspecialties has been declining. 
In the face of a growing demand for surgical procedures it seems essential to find the reasons responsible for that situation. 

  aim: The aim of the study was to evaluate the level of interest in pursuing surgical careers among Polish medical students and 
to identify factors that may influence their decision.

  Material and methods: An anonymous questionnaire was distributed electronically among students from 11 different Polish 
medical universities.

  results: We surveyed 595 individuals (190 male and 405 female). 48% of them declared interest in choosing surgical 
subspecialty as a career. The percentage of students who considered it before medical school was higher and reached almost 
65%. Slight or no interest in surgery as a field of study (OR = 20.6), self-assessment of surgical predispositions as unsatisfactory 
(OR = 14.3), feeling unable to enter and accomplish surgical specialty (OR = 5.2), being discouraged by the partner (OR = 3.4), 
negative past experience with the surgical environment (OR = 3.2), not having a surgeon as a mentor (OR = 2.6), no authorship 
of journal articles or congress presentations (OR = 1.9) and first contact with the operating theatre >2nd year of study (OR = 1.9) 
were found to be the independent risk factors of abandoning a surgical career.

  conclusions: Most medical students are interested in pursuing a surgical specialty at some time during their education. 
However, being discouraged by lifestyle issues, surgical training quality or experiencing gender discrimination, they often 
resign from such a career path.

keyWordS:  career choice, medical students, motivation, surgery, undergraduate medical education

 
Praca jest badaniem ankietowym oceniającym poziom zainteresowania specjalizacjami zabiegowymi przez studentów medycyny w Polsce, z uwzględ-
nieniem czynników zniechęcających do ich podejmowania.

Wkład autorów:
a – Projekt badań
b – Zbieranie danych
c – Analiza statystyczna
d – Interpretacja danych
e – Przygotowanie manuskryptu
F – Analiza literatury
G – Zbieranie funduszy
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zainteresowanie karierą chirurgiczną, zagadnienia związane ze 
stylem życia, sposób pracy, edukacja chirurgiczna, doświadczenie 
w środowisku chirurgicznym, predyspozycje i inne opinie) (Tab. I.).

Studenci zostali poproszeni o wybranie rodzaju specjalizacji, na 
którą zdecydowaliby się w danym momencie (chirurgiczna vs. 
niezabiegowa). Specjalizacje chirurgiczne obejmowały: chirurgię 
ogólną, kardiochirurgiczną, torakochirurgię, pediatryczną, szczę-
kowo-twarzową i plastyczną, neurochirurgię, ginekologię i położ-
nictwo, otolaryngologię i ortopedię. Porównywaliśmy odpowiedzi 
pomiędzy dwoma grupami studentów (wybierających specjalizację 
chirurgiczną lub niezabiegową). 

Wyodrębniliśmy również grupę studentów, którzy w przeszłości 
rozważali specjalizację chirurgiczną, ale w okresie studiów zmienili 
zdanie. W celu określenia czynników, które zniechęcały studentów 
zainteresowanych przede wszystkim chirurgią do kontynuowania 
kariery chirurgicznej, przeprowadzono analizę regresji logistycznej. 

Komisja Bioetyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego zatwierdzi-
ła badanie.

analiza StatyStyczna

Dane analizowano przy użyciu oprogramowania Statistica 13.3. 
Zmienne kategoryczne zostały przedstawione w postaci liczb 
z podaniem wartości procentowych. Zmienne ciągłe opisano 
jako mediana z zakresem. Aby potwierdzić normalność rozkładu 
zmiennych ciągłych, zastosowaliśmy testy Shapiro-Wilka i Koł-
mogorowa-Smirnowa z poprawką Lillieforsa. Do porównań nie-
zależnych zmiennych ciągłych użyto testu U Manna-Whitneya. 
Test chi-kwadrat Pearsona zastosowano do zbadania niezależno-
ści w tabelach kontyngencji. Istotność statystyczną określono jako 
p ≤ 0,05. Wpływ czynników ryzyka na rezygnację z wykonywania 
specjalizacji chirurgicznej oceniono metodą regresji logistycznej. 
Do określenia odpowiednich punktów odcięcia przy konwersji cią-
głych na zmienne kategoryczne wykorzystano wskaźnik Youdena. 
Najpierw przeprowadzono analizę jednoczynnikową, następnie 
zastosowano stopniową, wieloczynnikową regresję logistycz-
ną, w celu określenia niezależnych czynników ryzyka rezygnacji 
z kontynuowania specjalizacji chirurgicznej. Kryterium wejścia do 
modelu było p ≤ 0,1 w analizie jednoczynnikowej. Dopasowanie 
modeli logistycznych zostało ocenione za pomocą testu Hosme-
ra-Lemeshowa i uznane za dobre przy p > 0,05.

Wyniki

Demografia

W badaniu uwzględniliśmy 595 osób, 405 (68%) kobiet i 190 (32%) 
mężczyzn. Mediana wieku wynosiła 23 lata i wahała się w grani-
cach 18–30 lat. Ankietę wypełniło: 125 (21%) studentów Colle-
gium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 90 (15%) studen-
tów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i 84 (14,1%) ze Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Studenci z pozostałych ośmiu uczelni 
stanowili łącznie 50% (296) badanych. Większość z nich to osoby 
z IV i V roku (odpowiednio: 34% i 26%), ale uwzględniono stu-
dentów każdego roku. Szczegółowe dane demograficzne zostały 
przedstawione w Tab. II.

WproWadzenie

Praktyka chirurgiczna stanowi wyjątkową okazję do połączenia 
umiejętności przywódczych i decyzyjnych z wyzwaniami intelek-
tualnymi i technicznymi [1]. Właśnie dlatego chirurgia ogólna jest 
tradycyjnie uznawana za popularną i konkurencyjną specjalizację 
[2]. Jednak atrakcyjność kariery chirurgicznej została zakwestiono-
wana przez obecne pokolenie studentów. W ciągu ostatnich dwóch 
dekad obserwuje się stały spadek odsetka absolwentów rozpoczy-
nających szkolenie chirurgiczne. Tendencję tę zaobserwowano 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie odsetek studentów medycyny, 
dla których programy chirurgii ogólnej stanowiły pierwszy wybór, 
zmniejszył się z 10,7% w 1984 r. do niecałych 5% w 2002 r. i 4,5% 
w 2018 r., a także w Kanadzie, gdzie w specjalizacjach chirurgicz-
nych zmniejszyła się liczba zgłoszeń z programami chirurgicznymi 
stanowiącymi pierwszy wybór z 24,7% w 1998 r. do 21,7% w 2006 r. 
i 17,2% w 2016 r. [3–4]. Ta sama sytuacja ma miejsce w Europie 
Zachodniej. Zainteresowanie karierą chirurgiczną w Wielkiej 
Brytanii osiągnęło najwyższy poziom w 2005 r., kiedy to 22,3% 
absolwentów kierunków lekarskich wybierało chirurgię ogólną, 
podczas gdy w 2015 r. było to zaledwie 14,2% [5–6]. Zmniejsza-
jąca się liczba chirurgów ogólnych jest niepokojącym problemem 
również w polskim społeczeństwie. Według oficjalnych statystyk 
z października 2019 r., w Polsce jest 8 970 chirurgów ogólnych, 
przy średnim wieku 55,7 lat [7, 8]. Większość (ponad 64%) z nich 
ma ponad 50 lat [8]. Co najważniejsze, w ciągu najbliższych 20 lat 
spodziewany jest znaczny spadek liczby aktywnych zawodowo chi-
rurgów ogólnych [9]. Wraz ze wzrostem współczynnika obciążenia 
demograficznego w całej Europie, wzrośnie obciążenie usługami 
chirurgicznymi [10]. Malejące zainteresowanie chirurgią ogól-
ną z rosnącym zapotrzebowaniem na zabiegi chirurgiczne może 
z pewnością doprowadzić do niedoboru wyspecjalizowanych chi-
rurgów [11–12]. Podjęto starania, aby zrozumieć dlaczego stu-
denci medycyny są zniechęceni do wyboru kariery chirurgicznej. 
Przeprowadzone w ostatnim czasie badania z różnych krajów su-
gerują, że problem jest wieloczynnikowy, ale jako główny czynnik 
przyczyniający się do braku zainteresowania studentów chirurgią 
pojawiły się kwestie związane ze stylem życia [2, 13–14]. Większość 
danych pochodzi z prac zagranicznych, dlatego mogą one nie mieć 
bezpośredniego związku z Polską. Pomimo wielu różnic w kształ-
ceniu zarówno przed-, jak i podyplomowym, panuje powszechne 
przekonanie, że podobny trend występuje w naszym kraju. 

Głównym celem niniejszego badania ankietowego była ocena pozio-
mu zainteresowania szkoleniem chirurgicznym wśród studentów 
medycyny w Polsce, a także identyfikacja czynników wpływających 
na ich decyzje. Głębsze zrozumienie czynników zniechęcających 
i wymagań studentów w zakresie szkolenia chirurgicznego jest ko-
nieczne, aby przeciwdziałać przyszłemu niedoborowi wyspecjali-
zowanych chirurgów i pomogłoby w rekrutacji najbardziej obie-
cujących kandydatów na rezydenturę chirurgiczną [15].

Materiały i Metoda

Ankieta internetowa została rozesłana do studentów medycyny 
z jedenastu różnych polskich uczelni medycznych w styczniu 2019 r. 
Kwestionariusz powstał na podstawie przeglądu literatury i konsul-
tacji ze studentami medycyny, rezydentami chirurgii, chirurgami 
i nauczycielami akademickimi. Składał się on z 34 pytań pogrupo-
wanych w 9 kategorii (demografia, stopnie i osiągnięcia naukowe, 
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tab. i. Algorytm ankiety. Trzydzieści cztery pytania zgrupowane w 9 kategorii.

1. Demografia
1. Wiek
2. Płeć
3. Rok studiów

2.  Oceny i osiągnięcia naukowe
1. Średnia ocen
2. Bycie autorem artykułów w czasopismach lub prezentacji na konferencjach

3.  Zainteresowanie podjęciem kariery chirurgicznej 1.  Rozważanie podjęcia kariery chirurgicznej w przeszłości
2. Decyzja w danej chwili

4.  Kwestie związane ze stylem życia chirurgów 
(zachęcający/zniechęcający wpływ)

1. Godziny pracy
2. Równowaga praca-życie
3. Wynagrodzenie
4. Prestiż
5. Zadowolenie z pracy
6. Poziom stresu

5.  Sposób pracy chirurgów (zachęcający/
zniechęcający wpływ)

1. Korzystanie z umiejętności manualnych
2. Pozycja stojąca
3. Uczenie się w relacji mentor-uczeń
4. Praca w zespole
5. Możliwości badań naukowych
6. Szybkie efekty leczenia
7. Warunki prywatnej praktyki

6. Edukacja chirurgiczna

1. Opinia na temat jakości edukacji chirurgicznej 
2. Zainteresowanie chirurgią jako dziedziną nauki
3.  Formy treningu chirurgicznego zawarte w programie nauczania: 

• Szycie z wykorzystaniem zestawu treningowego lub tkanek zwierzęcych 
• Szkolenie na symulatorze laparoskopowym 
• Kurs postępowania z ranami 
• Kurs postępowania ze złamaniami 
• Asystowanie przy operacjach chirurgicznych

4.  Dostęp do zajęć pozaprogramowych: 
• Udział w dyżurach chirurgicznych 
• Szkolenia praktyczne w studenckich kołach naukowych 
• Warsztaty organizowane przez studenckie koła naukowe lub odbywające się na konferencjach medycznych 
• Asystowanie przy operacjach chirurgicznych

5.  Zabiegi wykonywane podczas zajęć klinicznych w zakresie chirurgii lub zajęć pozaprogramowych: 
• Zmiana opatrunku 
• Usuwanie szwów 
• Usuwanie drenów chirurgicznych 
• Cewnikowanie dróg moczowych 
• Zakładanie dojścia centralnego 
• Kaniulacja żył obwodowych 
• Szycie ran 
• Zakładanie sondy żołądkowej 
• Intubacja tchawicy 
• Zaopatrywanie złamań

7.  Doświadczenie w środowisku chirurgicznym

1. Czas pierwszego kontaktu z salą operacyjną
2. Chirurg w rodzinie
3. Posiadanie mentora, który jest chirurgiem
4. Pozytywny/negatywny kontakt ze środowiskiem chirurgicznym w przeszłości

8.  Predyspozycje chirurgiczne
1. Samoocena predyspozycji chirurgicznych
2. Samoocena zdolności rozpoczęcia i ukończenia rezydentury w dziedzinie chirurgii
3. Samoocena trudności w kontakcie z pacjentami chirurgicznymi

9. Inne opinie

1. Dyskryminacja płciowa
2.  Bycie zniechęcanym przez innych: 

• Matka 
• Ojciec 
• Partner 
• Przyjaciele (niebędący studentami medycyny) 
• Inni studenci medycyny 
• Specjalista chorób wewnętrznych 
• Chirurdzy
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bardzo dobre (21% vs 5%, p < 0,001). Niemniej jednak większość 
studentów, którzy wybierali specjalizację niezabiegową, uważała, że 
ich predyspozycje były dobre (53%) lub zadowalające (25%). Ogól-
nie rzecz biorąc, większość studentów była zdania, że są w stanie 
rozpocząć i ukończyć specjalizację chirurgiczną, ale studenci, któ-
rzy wybrali chirurgię, byli istotnie częściej pewni tej kwestii (98% 
vs 71%, p < 0.001). Spośród respondentów, którzy wybrali chirurgię, 
tylko 6% zgłaszało jakiekolwiek trudności w kontakcie z pacjen-
tami chirurgicznymi. Wśród studentów, którzy wybrali specjali-
zację niezabiegową, dotyczyło to 12% z nich (p = 0,008) (Tab. II.).

Chociaż większość ankietowanych uznawała chirurgię za intere-
sującą (30%) lub bardzo interesującą (29%), tylko 3% studentów 
oceniło jakość edukacji chirurgicznej jako bardzo dobrą, a 19% 
jako dobrą. 32% oceniło ją jako niezadowalającą, a 17% jako sła-
bą. Studenci uznający ją za słabą częściej wybierali specjalizację 
niechirurgiczną (1% vs 16%, p < 0,001). Nie stwierdzono istotnych 
statystycznie różnic pomiędzy dostępnością form kształcenia chi-
rurgicznego w programach nauczania studentów wybierających 
specjalizacje chirurgiczne i niechirurgiczne. Respondenci mieli 
także równy dostęp do zajęć pozaprogramowych. Jednak ci, któ-
rzy zdecydowali się na wybór specjalizacji chirurgicznej, częściej 

Porównanie między studentami wybierającymi specjalizację 
chirurgiczną i niechirurgiczną

Ze wszystkich uczestników badania, 286 (48%) osób zadeklarowa-
ło zainteresowanie rozpoczęciem kariery chirurgicznej po ukoń-
czeniu kierunku lekarskiego, a 309 (52%) wybrało specjalizację 
niechirurgiczną. Studenci, którzy zdecydowali się na specjaliza-
cję chirurgiczną, częściej byli płci męskiej (57% vs 43%, p = 0,002). 

Tylko w przypadku studentów II i III roku chirurgia była wybie-
rana przez znacznie wyższy odsetek osób (II rok: 67% vs 33%, 
p = 0,002; III rok: 62% vs 38%, p = 0,005). Wśród studentów IV, 
V i VI roku częściej wybierano specjalizacje niezabiegowe, ale 
różnica ta nie była istotna statystycznie. Najbardziej uderzający 
był spadek liczby studentów wybierających chirurgię pomiędzy 
III (62%) a IV rokiem (43%), co ilustruje Ryc. 1.

Średnie oceny nie różniły się istotnie między studentami z obu 
grup, ale częściej studentami wybierającymi chirurgię byli autorzy 
artykułów w czasopismach lub prezentacji na konferencjach (54% 
vs 44%, p = 0,026). Studenci zainteresowani karierą chirurgiczną 
również częściej oceniali swoje predyspozycje chirurgiczne jako 

tab. ii.  Porównanie czynników demograficznych, ocen, osiągnięć naukowych i samooceny predyspozycji chirurgicznych pomiędzy grupami studentów w oparciu o wybór 
kariery zawodowej.

WSzyScy badani 

n = 595

Wybór Specjalizacji 

chirurGicznej n = 286 (48,07%)

Wybór Specjalizacji 

niezabieGoWej n = 309 (51,93%)

Wartość p

Mediana wieku 23 (18–30) 23 (18–30) 23 (19–28) 0,181

Kobieta 405 (68,1) 177 (43,7) 228 (56,3) 0,002

Mężczyzna 190 (31C,9) 109 (57,4) 81 (42,6)

Rok studiów:

I 14 (2,4) 7 (50,0) 7 (50,0) 0,884

II 58 (9,8) 39 (67,2) 19 (32,8) 0,002

III 91 (15,3) 56 (61,5) 35 (38,5) 0,005

IV 199 (33,5) 85 (42,7) 114 (57,3) 0,064

V 152 (25,6) 65 (42,8) 87 (57,24) 0,129

VI 81 (13,6) 34 (41,98) 47 (58,02) 0,238

Średnia ocen*:

<3,0 5 (0,8) 2 (0,7) 3 (1,0) 0,717

3,0–3,4 44 (7,4) 25 (8,7) 19 (6,2) 0,227

3,5–3,9 163 (27,4) 75 (26,2) 88 (28,5) 0,538

4,0–4,4 240 (40,3) 120 (42,0) 120 (38,8) 0,438

4,5–5,0 128 (21,5) 57 (19,9) 71 (22,9) 0,366

Bycie autorem artykułów w czasopismach 
lub prezentacji na konferencjach

290 (48,7) 153 (53,5) 137 (44,3) 0,026

Samoocena predyspozycji chirurgicznych:

Brak predyspozycji 55 (9,2) 0 (0,0) 55 (17,8) <0,001

Niezadowalające 114 (19,2) 9 (3,2) 105 (34,0) <0,001

Zadowalające 143 (24,0) 66 (23,1) 77 (24,9) 0,599

Dobre 207 (34,8) 57 (18,45) 150 (52,5) <0,001

Bardzo dobre 76 (12,8) 61 (21,3) 15 (4,9) <0,001

Zdolność rozpoczęcia i ukończenia specjalizacji chirurgicznej:

Zgadzam się 497 (83,5) 279 (97,6) 218 (70,6) <0,001

Nie zgadzam się 98 (16,5) 7 (2,5) 91 (29,5)

Trudności w kontakcie z pacjentami chirurgicznymi 55 (9,3) 17 (5,9) 38 (12,3) 0,008

* 3,0 – dostateczny; 3,5 – dostateczny plus; 4,0 – dobry; 4,5 – dobry plus; 5,0 – bardzo dobry



WWW.PPCH.PL16

artykuł oryginalny / original article

oMóWienie

Badanie to zostało opracowane w celu oceny poziomu zaintereso-
wania studentów karierą chirurgiczną oraz ustalenia, jakie czynni-
ki wpływają na ich decyzje. Według naszej najlepszej wiedzy, jest 
to pierwsze badanie ankietowe na ten temat dotyczące populacji 
polskich studentów medycyny.

Prawie połowa badanych (48%) zadeklarowała chęć rozpoczęcia 
rezydentury chirurgicznej po kierunku lekarskim. Jednak odse-
tek studentów, którzy rozważali specjalizacje chirurgiczne, w któ-
rymś momencie okresu badania, był jeszcze wyższy, osiągając 65%. 

wykonywali pewne czynności praktyczne (zmiana opatrunku, 
usuwanie szwów, zakładanie dojścia centralnego, kaniulacja żył 
obwodowych, zakładanie sond żołądkowych czy zaopatrywanie 
złamań). Istotnie statystycznie częściej mieli też pierwszy kontakt 
ze środowiskiem bloku operacyjnego już podczas I roku kierunku 
lekarskiego (61% vs 39%, p < 0.001).

Odsetek studentów, którzy mieli chirurga w rodzinie, nie różnił się 
istotnie między grupami, ale znacznie więcej studentów wybierają-
cych specjalizację chirurgiczną potwierdziło, że posiadają mento-
ra, który jest chirurgiem (37% vs 14%, p < 0,001), i miało pozytyw-
ne doświadczenia związane z chirurgią w przeszłości (83% vs 52%, 
p < 0,001) (Tab. III.).

Czynniki wpływające na decyzję o podjęciu specjalizacji 
chirurgicznej
Opinie studentów na temat zagadnień związanych ze stylem ży-
cia chirurgów przedstawiono na Ryc. 2. Czynniki określane jako 
zachęcające przez większość badanych to: możliwość obserwowa-
nia szybkich efektów leczenia (86%), zadowolenie z pracy (83%), 
korzystanie z umiejętności manualnych (67%) i prestiż specjali-
zacji (55%). Najbardziej zniechęcające były: praca w pozycji sto-
jącej (82%), równowaga praca-życie (73%), poziom stresu (66%) 
i godziny pracy (64%). 

Większość studentów (64%) była zniechęcana przez innych do 
podejmowania kariery chirurgicznej. Najczęściej czynili to: inni 
studenci medycyny (40%) oraz sami chirurdzy (28%) (Ryc. 3.).

Łącznie 384 studentów (64,5%) zdecydowało się na podjęcie spe-
cjalizacji chirurgicznej na pewnym etapie studiów. Ogółem 149 
z nich (38,8%) zmieniło zdanie w kolejnych latach. Aby ziden-
tyfikować czynniki ryzyka rezygnacji z kariery chirurgicznej, 
przeprowadzono analizę regresji logistycznej. W jednoczyn-
nikowej analizie regresji logistycznej stwierdzono, że niewiel-
kie lub brak zainteresowania chirurgią jako kierunkiem nauki 
(OR = 28,7), poczucie niezdolności do podjęcia i ukończenia 
specjalizacji chirurgicznej (OR = 22,5), negatywne doświad-
czenia w przeszłości związane ze środowiskiem chirurgicznym 
(OR = 4,3), brak chirurga jako mentora (OR = 3,6), niezadowala-
jąca samoocena predyspozycji chirurgicznych (OR = 2,9), bycie 
zniechęconym przez partnera (OR = 2,6), pierwsza styczność 
z salą operacyjną > II roku studiów (OR = 2,3), brak dorobku 
naukowego w postaci autorstwa artykułów w czasopismach 
lub prezentacji na konferencjach (OR = 1,8), mniejsza liczba 
wykonanych procedur praktycznych (OR = 1,2) i płeć żeńska 
(OR = 1,6) stanowią czynniki ryzyka rezygnacji ze specjaliza-
cji chirurgicznej.

W wieloczynnikowej analizie regresji logistycznej stwierdzono, że 
niewielkie lub brak zainteresowania chirurgią jako dziedziną nauki 
(OR = 20,6), niezadowalająca samoocena predyspozycji chirurgicz-
nych (OR = 14,3), poczucie niezdolności do podjęcia i ukończenia 
specjalizacji chirurgicznej (OR = 5,2), zniechęcenie przez partnera 
(OR = 3,4), negatywne doświadczenia w przeszłości związane ze 
środowiskiem chirurgicznym (OR = 3,2), brak chirurga jako men-
tora (OR = 2,6), brak artykułów w czasopismach lub prezentacji 
na konferencjach (OR = 1,9) oraz pierwsza styczność z salą ope-
racyjną > II roku studiów (OR=1,90) stanowią niezależne czynniki 
ryzyka rezygnacji z kariery chirurgicznej. 

ryc. 2.  Zachęcający lub zniechęcający wpływ kwestii stylu życia i sposobu pracy 
chirurgów – opinie studentów.

ryc. 3.  Odsetek uczestników badania zniechęconych do kontynuowania kariery 
chirurgicznej przez różne grupy.

ryc. 1.  Odsetek studentów wybierających specjalizację chirurgiczną jako przyszłą 
karierę w stosunku do roku studiów.



17POL PRZEGL CHIR, 2020: 92 (2): 12-21

artykuł oryginalny / original article

wartości mógł wynikać z: różnic w kryteriach włączania (np. tylko 
studentów z ostatnich lat studiów), różnych definicji specjalizacji 
chirurgicznej lub z dużej dynamiki zmian w wyborach studentów na 
przestrzeni lat. Przede wszystkim jednak trudno jest porównywać 

W innych badaniach ankietowych odsetek studentów wybierają-
cych chirurgię był ogólnie niższy i wahał się od 14% zgłoszonych 
w Niemczech, 20% w Polsce i Wielkiej Brytanii, 30% we Francji, 
19–30% w USA do 20–60% w Kanadzie [15–23]. Szeroki zakres 

tab. iii.  Porównanie problemów edukacji medycznej i doświadczeń ze środowiskiem chirurgicznym między grupami studentów w oparciu o wybór kariery. 

WSzyScy badani 

n = 595

Wybór Specjalizacji 

chirurGicznej n = 286 (48,07%)

Wybór Specjalizacji 

niezabieGoWej n = 309 (51,93%)

Wartość p

1. Opinia na temat jakości edukacji chirurgicznej:

Bardzo dobra 17 (2,9) 8 (2,8) 9 (2,8) 0,933

Dobra 111 (18,7) 59 (20,6) 52 (16,8) 0,234

Zadowalająca 179 (30,1) 86 (30,1) 93 (30,1) 0,994

Niezadowalająca 189 (31,8) 98 (34,3) 91 (29,5) 0,207

Słaby 99 (16,6) 35 (12,2) 64 (20,7) 0,006

2. Zainteresowanie chirurgią jako dziedziną nauki:

Bardzo interesująca 173 (29,1) 135 (47,2) 38 (12,3) <0,001

Interesująca 179 (30,1) 108 (37,8) 71 (23,0) <0,001

Średnio interesująca 111 (18,7) 33 (11,5) 78 (25,2) <0,001

Nieco interesująca 81 (13,6) 7 (2,5) 74 (24,0) <0,001

Nieinteresująca 51 (8,6) 3 (1,1) 48 (15,5) <0,001

Formy treningu chirurgicznego zawarte w programie nauczania:

1. Szycie z wykorzystaniem zestawu treningowego lub tkanek zwierzęcych 446 (75,0) 220 (76,9) 226 (73,1) 0,287

2. Szkolenie na symulatorze laparoskopowym 216 (36,3) 105 (36,7) 111 (35,9) 0,841

3. Kurs postępowania z ranami 191 (32,1) 97 (33,9) 94 (30,4) 0,362

4. Kurs postępowania ze złamaniami 171 (28,7) 87 (30,4) 84 (27,2) 0,384

5. Asystowanie przy operacjach chirurgicznych 353 (59,3) 173 (60,5) 180 (58,3) 0,579

Dostęp do zajęć pozaprogramowych:

1. Udział w dyżurach chirurgicznych 502 (84,4) 243 (85,0) 259 (83,8) 0,700

2. Szkolenia praktyczne w studenckich kołach naukowych 438 (73,6) 220 (76,9) 218 (70,6) 0,078

3. Warsztaty organizowane przez studenckie koła naukowe 

lub odbywające się na konferencjach medycznych

494 (83,0) 234 (81,8) 260 (84,1) 0,451

4. Asystowanie przy operacjach chirurgicznych 393 (66,1) 197 (68,9) 196 (63,4) 0,161

Zabiegi wykonywane podczas zajęć klinicznych w zakresie chirurgii lub zajęć pozaprogramowych:

1. Zmiana opatrunku 358 (60,2) 190 (66,4) 168 (54,4) 0,003

2. Usuwanie szwów 367 (61,7) 201 (70,3) 166 (53,7) <0,001

3. Usuwanie drenów chirurgicznych 195 (32,8) 110 (38,5) 85 (27,5) 0,005

4. Cewnikowanie dróg moczowych 224 (37,6) 117 (40,9) 107 (34,6) 0,114

5. Zakładanie dojścia centralnego 21 (3,5) 17 (5,9) 4 (1,3) 0,002

6. Kaniulacja żył obwodowych 253 (45,5) 134 (46,9) 119 (38,5) 0,040

7. Szycie ran 232 (39,0) 156 (54,6) 76 (24,6) <0,001

8. Zakładanie sondy żołądkowej 31 (5,2) 20 (7,0) 11 (3,6) 0,060

9. Intubacja tchawicy 103 (17,3) 53 (18,5) 50 (16,2) 0,449

10. Zaopatrywanie złamań 86 (14,5) 54 (18,9) 32 (10,4) 0,003

1. Pierwszy kontakt z salą operacyjną (rok studiów):

I 246 (41,3) 150 (61,0) 96 (39,0) <0,001

II 67 (11,2) 36 (12,6) 31 (46,3) <0,001

III 217 (36,5) 78 (27,3) 139 (45,0) 0,325

IV 64 (10,8) 22 (7,7) 42 (13,6) <0,001

V 1 (0,2) 0 (0,0) 1 (0,3) 0,020

2. Posiadanie chirurga w rodzinie 86 (14,5) 48 (16,8) 38 (12,3) 0,120

3. Posiadanie mentora, który jest chirurgiem 148 (24,9) 105 (36,7) 43 (13,9) <0,001

4. Pozytywne doświadczenia w środowisku chirurgicznym w przeszłości 399 (67,1) 237 (82,9) 162 (52,4) <0,001
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nie więcej niż 43% studentów objętych naszym badaniem [21, 27–28]. 
W naszym badaniu 39% studentów zainteresowanych przede 
wszystkim chirurgią zmieniło zdanie w okresie studiów. Donie-
sienia z różnych ośrodków akademickich omawiały wiele czyn-
ników przyczyniających się do tego problemu, przedstawiając 
jako najważniejsze kwestie związane ze stylem życia, takie jak: 
długie godziny pracy i niekorzystna równowaga między pracą 
a życiem prywatnym [3, 14–16, 29]. Dane te są zgodne z naszymi 
wynikami, ponieważ w przypadku większości studentów znie-
chęcający wpływ mają: równowaga między życiem zawodowym 
a prywatnym oraz poziom stresu. Ogólna opinia, że chirurgia jest 
bardziej wymagająca i czasochłonna niż inne specjalizacje me-
dyczne, może również prowadzić do sytuacji, w której ta ścieżka 
kariery jest odradzana przez partnerów studentów medycyny, co 
w naszym badaniu zostało uznane za silny czynnik ryzyka rezy-
gnacji z chirurgii (OR = 3,36) (Tab. V.).

W analizie regresji logistycznej stwierdziliśmy brak zainteresowa-
nia lub niewielkie zainteresowanie chirurgią jako dziedziną nauki 
jako najważniejszy niezależny czynnik ryzyka rezygnacji z chirurgii 
(OR = 20,6). Może się to wydawać zaskakujące, jednak polscy stu-
denci najczęściej rozpoczynają kurs chirurgii na III roku studiów  
i dopiero wtedy są w stanie skonfrontować swoje wyobrażenia 
o chirurgii z rzeczywistością. Wydaje się to zgodne z faktem, że 
w naszych badaniach zaobserwowaliśmy 31% spadek odsetka osób 
deklarujących chęć wyboru specjalizacji chirurgicznej pomiędzy 
studentami III–IV roku (Ryc. 1.). Podczas zajęć klinicznych na 
chirurgii studenci mają okazję obserwować chirurgów w pracy 
i stać się częścią zespołu chirurgicznego. Pomimo tego, że doświad-
czenie zostało ocenione pozytywnie przez większość studentów obję-
tych naszym badaniem (67%), brak takiego wrażenia był czynnikiem 

takie wyniki, ponieważ istnieje wiele zasadniczych różnic w or-
ganizacji systemu opieki zdrowotnej i kształcenia medycznego 
pomiędzy poszczególnymi krajami. Ponieważ nasza ankieta była 
rozprowadzana elektronicznie, możliwe jest również, że studenci 
zainteresowani chirurgią byli bardziej skłonni do jej wypełnienia, 
co może skutkować ich nadreprezentacją w badanej populacji.

Wraz ze zmianami kulturowymi stale rośnie liczba kobiet podej-
mujących studia medyczne i uważa się, że ta zmiana zmniejszy-
ła liczbę studentów ubiegających się o przyjęcie na specjalizacje 
chirurgiczne [17]. Ogólnie uważa się, że kobiety są mniej skłonne 
do podejmowania kariery chirurgicznej [24]. Najczęściej dyskuto-
wanymi przyczynami są problemy związane ze stylem życia, takie 
jak: trudności w radzeniu sobie z ciążą i macierzyństwem w takim 
miejscu pracy lub niekorzystna równowaga między życiem zawodo-
wym a prywatnym, ale niestety również istniejące stereotypy doty-
czące płci nadal odgrywają istotną rolę w tej kwestii [18, 20, 25–26]. 
Stwierdziliśmy, że 76% studentek spotkało się z nieprzyjemnymi 
komentarzami w kontekście rozważania zawodu chirurga jako 
kobiety, a 75% zostało zniechęconych do podejmowania kariery 
chirurgicznej ze względu na płeć. 

Wydaje się, że najbardziej pociągającymi dla studentów medycyny 
w stylu życia i sposobie pracy chirurgów w naszym badaniu były: 
poziom zadowolenia z pracy, możliwość szybkiego obserwowa-
nia efektów leczenia, posługiwanie się umiejętnościami manual-
nymi oraz prestiż zawodu chirurga. Wyniki te są spójne z innymi 
doniesieniami, w przypadku których zidentyfikowano podobne 
czynniki zachęcające [18–19, 27]. Chociaż wyzwanie intelektualne 
i możliwości badawcze zostały określone przez kilku autorów jako 
najważniejsze, czynniki te okazały się zachęcające w przypadku 

tab. iV.  Czynniki ryzyka rezygnacji z realizowania specjalizacji chirurgicznej w trakcie studiów – jednoczynnikowa analiza regresji logistycznej.

czynnik ryzyka WSpółczynnik SzanS (or) przedział uFności (95% ci) Wartość p

Niewielkie lub żadne zainteresowanie chirurgią jako dziedziną nauki 28,66 8,67 94,73 <0,001

Poczucie braku zdolności rozpoczęcia i ukończenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii 22,54 5,24 96,95 <0,001

Negatywne doświadczenia w środowisku chirurgicznym w przeszłości 4,32 2,67 6,97 <0,001

Brak chirurga jako mentora 3,58 2,14 6,00 <0,001

Samoocena predyspozycji chirurgicznych jako niezadowalająca 2,87 7,75 40,31 <0,001

Bycie zniechęconym przez partnera 2,64 1,20 5,81 0,016

Pierwszy kontakt z salą operacyjną > II roku studiów 2,28 1,49 3,48 <0,001

Nie bycie autorem artykułów w czasopismach lub prezentacji na konferencjach 1,76 1,16 2,67 0,008

Niższa liczba wykonanych procedur praktycznych (zmienna ciągła) 1,18 1,07 1,29 0,001

Płeć żeńska 1,58 1,01 2,45 0,043

Wiek (zmienna ciągła) 1,05 0,93 1,18 0,414

Uznawanie jakości edukacji chirurgicznej za niską 1,78 0,98 3,26 0,060

Rok studiów > II 1,88 1,00 3,53 0,051

Brak chirurga w rodzinie 1,36 0,78 2,38 0,280

Trudności w kontakcie z pacjentami chirurgicznymi 1,18 0,52 2,63 0,695

Doświadczanie negatywnych uwag dotyczących płci 0,85 0,56 1,29 0,449

Bycie zniechęconym przez matkę 0,88 0,51 1,51 0,644

Bycie zniechęconym przez ojca 1,87 0,98 3,57 0,056

Bycie zniechęconym przez przyjaciół (niebędących studentami medycyny) 0,82 0,47 1,43 0,482

Bycie zniechęconym przez innych studentów medycyny 0,96 0,60 1,56 0,885

Bycie zniechęconym przez specjalistów chorób wewnętrznych 0,93 0,61 1,41 0,734

Bycie zniechęconym przez chirurgów 1,25 0,82 1,88 0,299
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liczba studentów początkowo niezainteresowanych chirurgią, któ-
rzy zmienili zdanie w okresie studiów, była zbyt mała, aby stwo-
rzyć istotną statystycznie wielkość próby. 

Podsumowując, jest to pierwsze badanie zajmujące się problemem 
malejącego zainteresowania specjalizacją chirurgiczną wśród stu-
dentów medycyny w Polsce. Korzystając z różnych rodzajów py-
tań i stosując analizę regresji logistycznej, chcieliśmy przedstawić 
kompleksową i kompletną analizę problemu. 

WnioSki

Nasze badanie wykazało, że mniej niż połowa ankietowanych pol-
skich studentów medycyny była skłonna rozważyć specjalizację 
chirurgiczną jako przyszłą karierę. Chociaż większość z nich na 
pewnym etapie swojej edukacji była zainteresowana podjęciem 
specjalizacji chirurgicznej, popularność tej ścieżki kariery zdawała 
się spadać na przestrzeni lat studiów.

Dane sugerują, że brak zainteresowania chirurgią i obawy związa-
ne z programem szkolenia (poczucie niezdolności do ukończenia 
szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii, niezadowalająca 
samoocena sprawności manualnej) są najbardziej zniechęcające. 
Studenci medycyny byli również zaniepokojeni kwestiami zwią-
zanymi ze stylem życia, w tym niekorzystną równowagą między 
życiem zawodowym a prywatnym oraz godzinami pracy. Ponad-
to, niezależnie od faktu, że obecnie większość studentów medy-
cyny w Polsce stanowią kobiety, wydawało się, że są one mniej 
zainteresowane podjęciem kariery chirurgicznej niż studenci płci 
męskiej. Odnosząc się do naszych wyników, większość kobiet do-
świadczyła negatywnych komentarzy dotyczących ich płci i często 
były one zniechęcone do rozpoczynania rezydentury chirurgicznej. 
Z drugiej strony, większość studentów zdawała się dostrzegać zale-
ty pracy w zawodzie chirurga, takie jak: możliwość obserwowania 
szybkich efektów leczenia, satysfakcję z pracy, wykorzystywanie 
umiejętności manualnych i prestiż tej specjalizacji. 

Aby zmienić ten niepokojący trend i zainteresować studentów 
dziedziną chirurgii, nauczyciele akademiccy powinni uświadomić 
sobie te poglądy. Chociaż brak kontaktu ze środowiskiem chirur-
gicznym w latach przedklinicznych, brak mentora i brak osiągnięć 
naukowych stanowiły czynniki ryzyka rezygnacji z operacji, wydaje 
się, że kluczowe są: poprawa jakości edukacji chirurgicznej (oce-
niona przez wielu studentów jako niezadowalająca), zapewnienie 
pozytywnych wzorów do naśladowania i wczesne zaangażowanie 
na sali operacyjnej. Potrzebne jest również stworzenie studenc-
kich kół naukowych i zorganizowanych możliwości badawczych. 

ryzyka rezygnacji z chirurgii (OR = 3,2). Z piśmiennictwa wy-
nika, że większe doświadczenie i wczesny pierwszy kontakt 
ze środowiskiem chirurgów może zwiększyć zainteresowanie pod-
jęciem kariery chirurgicznej [1, 30–32]. Studenci bardzo zaintere-
sowani chirurgią są również bardziej skłonni do poszukiwania moż-
liwości obserwacji lub asystowania przy zabiegach chirurgicznych 
przed rozpoczęciem obowiązkowego kursu chirurgicznego [33–34]. 
W naszym badaniu późniejsze wystąpienie pierwszego kontaktu 
z salą operacyjną (po II roku studiów) zostało uznane za niezależ-
ny czynnik ryzyka rezygnacji z chirurgii (OR = 1,9). 

Chociaż używanie umiejętności manualnych uznano za zachęcają-
ce dla większości respondentów (67%), samoocena predyspozycji 
chirurgicznych jako niezadowalająca (OR = 14,3) oraz poczucie 
niezdolności do podjęcia i ukończenia szkolenia specjalizacyjne-
go w dziedzinie chirurgii (OR = 5,2) były jednymi z najważniej-
szych niezależnych czynników ryzyka rezygnacji z chirurgii. Cho-
ciaż na postrzeganie własnych cech zawsze wpływa subiektywne 
uprzedzenie, to tworzenie środowiska, w którym studenci mogą 
rozpoznawać swoje talenty, wydaje się być kwestią wielkiej wagi. 
Niestety, tylko 22% respondentów objętych naszymi badaniami 
uznało edukację chirurgiczną za bardzo dobrą lub dobrą, a aż 
49% oceniło ją jako niezadowalającą lub słabą. Dodatkowo tylko 
37% studentów decydujących się na karierę chirurgiczną zgłosiło 
posiadanie mentora. Ważna rola takich wzorów do naśladowania 
została szeroko opisana w literaturze, a także potwierdzona przez 
nasze wyniki (Tab. V.). Ze względu na to wydaje się konieczne, żeby 
chirurdzy zwracali większą uwagę na studentów, którzy wykazują 
pewne zainteresowanie chirurgią. Zamiast zniechęcać ich do ka-
riery chirurgicznej, powinni oni szukać utalentowanych studen-
tów i uczyć ich w relacji mentor-uczeń [17, 35–38].

zalety i oGraniczenia

Z pewnością nasze badanie jest obarczone pewnymi ograniczenia-
mi. Populacja objęta badaniem była stosunkowo niewielka i choć 
badanie obejmowało różne obszary, mogło w nim brakować nie-
których istotnych czynników. Dodatkowo, uwzględniono studen-
tów ze wszystkich lat, dlatego nie znamy jeszcze ich ostatecznych 
wyborów zawodowych. Fakt, że kwestionariusz był rozprowadzany 
w formie ankiety internetowej może również prowadzić do stron-
niczości w wyborze, powodując, że student, który nie był zainte-
resowany chirurgią, miał mniejsze szanse na udział w badaniu. 

Mamy świadomość, że analizując sytuację malejącego zaintereso-
wania szkoleniem chirurgicznym, należało uwzględnić nie tylko 
czynniki zniechęcające, ale i zachęcające. Jednak dla takiej analizy 

tab. V.  Czynniki ryzyka rezygnacji z realizowania specjalizacji chirurgicznej w trakcie studiów – wieloczynnikowa analiza regresji logistycznej.

WSpółczynnik SzanS (or) przedział uFności (95% ci) Wartość p

Niewielkie lub żadne zainteresowanie chirurgią jako dziedziną nauki 20,56 5,69 74,29 <0,001

Samoocena predyspozycji chirurgicznych jako niezadowalająca 14,28 5,60 36,38 <0,001

Poczucie braku zdolności rozpoczęcia i ukończenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii 5,17 1,07 25,09 0,042

Bycie zniechęconym przez partnera 3,36 1,28 8,82 0,014

Negatywne doświadczenia w środowisku chirurgicznym w przeszłości 3,21 1,76 5,86 <0,001

Brak chirurga jako mentora 2,60 1,35 5,01 0,004

Nie bycie autorem artykułów w czasopismach lub prezentacji na konferencjach 1,91 1,09 3,35 0,024

Pierwszy kontakt z salą operacyjną > II roku studiów 1,90 1,09 3,32 0,024
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się zainteresowaniu chirurgią w Polsce, a tym samym, zaspoko-
jeniu zapotrzebowania naszego społeczeństwa na zabiegi chirur-
giczne. Jednak dla lepszego zrozumienia przyczyn zmniejszającej 
się liczby zgłoszeń na rezydentury chirurgiczne, konieczne jest 
przeprowadzenie wieloośrodkowych, dobrze opracowanych ba-
dań z wykorzystaniem zwalidowanych kwestionariuszy.

Dodatkowo należy dołożyć starań, aby promować zainteresowanie 
chirurgią jako karierą wśród kobiet i zapewnić bardziej elastyczne 
podejście do szkolenia chirurgicznego.

W niniejszym badaniu nakreśliliśmy podstawy, które mogą być waż-
nym elementem w zrozumieniu i przeciwdziałaniu zmniejszającemu 
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