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Dlaczego młodzi lekarze nie chcą być chirurgami?
Why don’t young doctors want to be surgeons?
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STRESZCZENIE:    Cel: Narastające braki kadrowe w polskiej chirurgii skłaniają do stawiania następujących pytań: jakie są przyczyny niechęci 
polskich lekarzy stażystów i rezydentów do podjęcia szkolenia z tej dziedziny medycyny? Co można zrobić, aby zainteresować 
studentów oraz lekarzy stażystów specjalizacją z chirurgii ogólnej? Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na nie.

  Materiał i metody: Od 5 sierpnia do 30 grudnia 2019 r. przeprowadzono internetową ankietę wśród lekarzy stażystów oraz 
lekarzy rezydentów. W badaniu wzięło udział 2498 osób. 

  Wyniki: Najbardziej istotną przyczyną wskazywaną przez młodych lekarzy obydwu płci była dysproporcja między poziomem 
wynagrodzenia a odpowiedzialnością za wykonywaną pracę. Inne najczęściej zgłaszane powody to: duża liczba nadgodzin, 
obciążenie fizyczne i psychiczne w pracy, a także strach przed niedopuszczaniem do zabiegów operacyjnych przez starszych kolegów.  

  Wniosek: W związku z problemem starzejącej się polskiej kadry chirurgicznej oraz malejącej liczby młodych lekarzy 
zainteresowanych tą dziedziną medycyny konieczne jest wprowadzenie zmian w sposobie ich kształcenia.

SŁOWA KLUCZOWE: chirurg, lekarz, służba zdrowia, specjalizacja

ABSTRACT:     Aim: The increasing staff shortages in Polish surgery incline towards posing the following questions: What are the reasons for 
the reluctance of Polish doctors in training and residents to specialize in this field of medicine? What measures could be pursued 
to raise the interest of students and trainees in specializing in general surgery? The aim of this paper is to attempt to answer these 
questions.

  Material and methods: From August 5 to December 30, 2019, an online survey of doctors in training and resident doctors was 
conducted. The study covered 2,498 people. 

  Results: The key reason indicated by young doctors of both sexes was the disproportion between the level of remuneration and 
professional responsibility. Other most commonly reported reasons include: high overtime, physical and mental strain at work, 
and fear of not being allowed by senior colleagues to perform surgery.

  Conclusions: In view of the aging Polish surgical staff and a decreasing number of young doctors interested in this field of 
medicine, it is necessary to introduce changes into their mode of education.
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(Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji). Źródłem uzupełniającym są dane administracyjne  
i opracowania zbiorcze pozyskane z instytucji działających w ob-
szarze opieki zdrowotnej oraz dane statystyczne publikowane przez 
Komisję Europejską.

MATERIAŁ I METODY

Od 5 sierpnia do 30 grudnia 2019 r. przeprowadziliśmy interne-
tową ankietę wśród lekarzy stażystów oraz lekarzy rezydentów.  
W badaniu wzięło udział 2498 osób. 

Kwestionariusz składał się z 10 argumentów, które według auto-
ra mogą być przyczyną braku zainteresowania młodych lekarzy 
chirurgią ogólną jako potencjalną specjalizacją. Ankietowani mie-
li również możliwość dodawania zaproponowanych przez siebie 

WPROWADZENIE

Szkolenie nowego pokolenia specjalistów staje się wyzwaniem dla 
współczesnej polskiej chirurgii. Średni wiek chirurga w Polsce to 55,2 
lat [1]. Wielu z nich w ciągu najbliższych 10 lat osiągnie wiek emery-
talny i odstąpi od wykonywania zawodu.  Pomimo określenia chirur-
gii specjalizacją priorytetową, wciąż można zaobserwować malejącą 
liczbę młodych lekarzy zainteresowanych tą dziedziną medycyny. 

Jakie są tego powody? Co można zrobić, aby zainteresować studen-
tów oraz lekarzy stażystów specjalizacją z chirurgii ogólnej? Celem 
tej pracy jest odnalezienie odpowiedzi na powyższe pytania. 

Podstawowe źródło informacji prezentowanych w publikacji stano-
wią wyniki badań statystycznych prowadzonych zgodnie z Progra-
mem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej, zarówno przez 
Główny Urząd Statystyczny, jak i w ramach statystyki resortowej  
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odpowiedzi. W ten sposób uzyskano 12 argumentów przyczynia-
jących się do wyboru innej specjalizacji. Poprawność i zrozumia-
łość ankiety sprawdziliśmy na losowo wybranej grupie 20 lekarzy.  
Wyniki próby pilotażowej nie były brane pod uwagę. Otrzymane  
wyniki zostały opracowane za pomocą testu Chi-kwadrat, przyjmując  
poziom istotności α = 0,05.

WYNIKI

Ankiecie poddano 2498 osób, z czego 1508 (60,37%) stanowiły  
kobiety, a 990 mężczyźni (39,63%). Wszyscy ankietowani byli 
lekarzami w trakcie stażu podyplomowego bądź w trakcie od-
bywania szkolenia specjalizacyjnego. Jako najczęstszą przyczy-
nę rezygnacji z chirurgii podawano dysproporcję pomiędzy 
poziomem odpowiedzialności a wysokością wynagrodzenia  
(p < 0.05). Kryterium to zostało uznane jako najważniejsze  
w różnych pod względem płci grupach. Na wysokość wynagro-
dzenia częściej zwracają uwagę mężczyźni (32,83%) niż kobie-
ty (27,65%). Równie ważne dla obu grup było częste, niezwią-
zane z dyżurem, pozostawanie w pracy po godzinach (n = 379) 
oraz duże obciążenie psychiczne i fizyczne wykonywaną pracą  
(n = 378). W mniejszym stopniu wymieniano częste pozwy z po-
wództwa cywilnego bądź karnego (8,4%). Młodzi lekarze mieli 
również obawy o dopuszczanie do wykonywania zabiegów ope-
racyjnych w roli operatorów oraz dyskryminację kobiet w zawo-
dzie chirurga (9,7% kobiety vs. 13,3% mężczyźni). Do czynników 
o niskim oddziaływaniu należały częste pozwy z powództwa 
karnego bądź cywilnego oraz rosnąca ilość dokumentacji, któ-
rą lekarz musi wypełniać. Stan zdrowia nie pozwalał na rozpo-
częcie tej specjalizacji 10 osobom, natomiast zaledwie 5 lekarzy 
odpowiedziało, że nie znajduje się ona w kręgu ich zaintereso-
wań. Ankietowani wskazywali również na nierealny do wyko-
nania plan specjalizacji. Wielu rezydentów, odbywających szko-
lenie w małych szpitalach miejskich, nie jest w stanie wykonać 
części zabiegów, które przeprowadzane są głównie w dużych 
ośrodkach akademickich o wysokim stopniu referencyjności.  
W tych przypadkach wskazano na zabiegi w zakresie: trzustki, 
wątroby, przełyku czy też zabiegi z zakresu chirurgii naczyniowej  
i neurochirurgii. Istotne statystycznie różnice między gru-
pą kobiet i mężczyzn dotyczą małej możliwości dodatkowego 
zarobkowania oraz dysproporcji między odpowiedzialnością  
a wynagrodzeniem – to odpowiedzi częściej wskazywane przez 
mężczyzn oraz dyskryminacji płciowej, za którą opowiedziały 
się w większości kobiety.

DYSKUSJA

Według raportów demograficznych przeprowadzanych okreso-
wo przez Naczelną Izbę Lekarską, na dzień 3 marca 2020 r. mamy  
w Polsce 9639 chirurgów, z czego 8983 zdeklarowało czynną pra-
cę zawodową [1]. Średnia wieku lekarza chirurga w Polsce wyno-
si 55,2 lat. Oznacza to, że wielu z nich w najbliższych 10 latach 
osiągnie wiek emerytalny, który na chwilę obecną wynosi 65 lat  
i odstąpi od wykonywania zawodu. Zgodnie z informacjami uzy-
skanymi w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowe-
go, odpowiadającym za proces kształcenia specjalistów, szkolenie 
specjalizacyjne z zakresu chirurgii na dzień 9 marca 2020 r. od-
bywało 912 lekarzy. To o 71 mniej niż na dzień 30 czerwca 2017 
r. [2]. Jest to spostrzeżenie o tyle ciekawe, iż w 2018 r. chirurgia  

ogólna trafiła na listę specjalizacji priorytetowych. Wygląda na to, 
że nawet wyższe wynagrodzenie nie przyczyniło się do wzrostu  
zainteresowania tą dziedziną. 

Program szkolenia specjalizacyjnego z zakresu chirurgii ogólnej 
przewiduje doskonalenie umiejętności praktycznych i teoretycz-
nych przez 6 lat. Zakładając utrzymujący się trend w preferencji 
wyboru specjalizacji oraz osiąganie wieku emerytalnego przez co-
raz większą liczbę obecnych specjalistów, w przeciągu kolejnych 
10 lat możemy zaobserwować zmniejszenie liczby czynnych zawo-
dowo chirurgów o 10%, a w ciągu następnych 10 lat nawet o 30%.  
Według danych statystycznych opublikowanych przez Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na rok 2019, na 10 
tys. obywateli przypada 1,6 chirurga, z czego jedynie 0,8 to spe-
cjaliści II stopnia [3]. Liczby te trudno odnieść do innych państw 
europejskich, gdyż takie dane porównawcze nie są publikowane. 
17 grudnia 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowa-
ła raport, w którym uwzględnione zostały wszystkie specjalno-
ści zabiegowe [4]. Niestety nie można ich użyć do oceny Polski 
na tle Europy ze względu na różnicę w metodologii przeprowa-
dzanych badań. 

Z podobnym problemem boryka się również niemiecki system 
ochrony zdrowia. Nasi zachodni sąsiedzi przewidują, że do 2030 
r. powstanie aż 23% deficyt wyspecjalizowanej kadry chirurgicznej 
[5]. Jako jeden z głównych powodów takiej sytuacji podają oba-
wę o jakość kształcenia specjalizacyjnego, która może pogorszyć 
się wraz z pogorszeniem sytuacji finansowej ośrodka kształcą-
cego. Oprócz tego wśród niemieckich studentów medycyny, ob-
serwujących realia pracy w zawodzie chirurga, powstaje obawa 
o zaburzenie równowagi między życiem prywatnym a pracą, co 
przyczynia się do spadku zainteresowania chirurgią ogólną [6]. 
Yeo i wsp. w publikacji dotyczącej „wyczerpania” rezydentów 
wykazali, że pomimo obowiązkowej redukcji godzin pracy, 20% 
z nich rezygnuje z chirurgii ogólnej na rzecz specjalizacji nieza-
biegowych [7].  Jak ważną rolę w wyborze ścieżki chirurgicznej 
odgrywa osobowość młodego rezydenta dowodzi praca Baimas-
-George i wsp. W cytowanym artykule główne cechy osobowości, 
które charakteryzują osoby wybierające specjalizację z chirurgii 
ogólnej, to: stanowczość, odwaga oraz zdolność do podejmo-
wania szybkich decyzji [8]. Na sukces pracy rezydenta składa-
ją się: zdobyta wiedza, doświadczenie, trafność w podejmowa-
niu decyzji, uwzględnienie ryzyka operacyjnego oraz zdolności 
manualne i precyzja działania [9]. Chirurg nie tylko musi wy-
kazać się dobrymi zdolnościami manualnymi, obszerną wiedzą 
teoretyczną, ale także fizyczną wytrzymałością. Ponadto wciąż  
aktualny wydaje się być problem dyskryminacji kobiet jako  
chirurgów. Uwzględniając powyższe dane oraz opinie młodych  
lekarzy, warto zastanowić się także nad aktualizacją programu 
specjalizacji. 

W przeciwieństwie do innych specjalności, proces kształcenia 
chirurga jest długotrwały i wymaga uwagi oraz chęci przekaza-
nia wiedzy przez starszych, bardziej doświadczonych kolegów,  
a szczególnie przez kierującego daną jednostką mentora. Rezy-
denci chirurgii mają ograniczone możliwości samodzielnego ucze-
nia się i doskonalenia techniki zabiegowej. Istotna wydaje się być 
również zmiana nastawienia starszych i bardziej doświadczonych 
lekarzy na bardziej otwartą postawę wobec kształcenia młodego 
pokolenia w myśl zasady, że za każdym wybitnym uczniem stoi 
wybitny nauczyciel. Z drugiej strony, należy się zastanowić, czy  
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ARGUMENT KOBIETY MĘŻCZYŹNI

Zbyt duża odpowiedzialność w stosunku do wynagrodzenia 417 325

Częste zostawanie w pracy po godzinach 238 141

Częste pozwy z powództwa cywilnego/karnego 135 75

Duże obciążenie fizyczne i psychiczne 240 138

Strach przed niedopuszczaniem do operacji przez starszych kolegów 153 108

Przedłużające się zabiegi >6h 64 35

Dyskryminacja kobiet/seksizm 82 24

Brak życia prywatnego ze względu na obciążenie dyżurami 85 57

Coraz większa ilość dokumentacji medycznej 37 31

Mała możliwość dodatkowego zarobkowania 49 49

Stan zdrowia niepozwalający na rozpoczęcie specjalizacji 4 6

Zwyczajnie mi się nie podoba 4 1

Tab. I.  Zestawienie wyników ankiety.

Ryc. 1.  Rozkład procentowy poszczególnych argumentów. Gwiazdką zaznaczono wartości o najwyższym współczynniku oddziaływania (p < 0,05). 
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Mężczyźni Kobiety

doświadczony specjalista, który poświęca swój czas i wiedzę, aby 
szkolić młodego chirurga, nie powinien otrzymywać dodatkowe-
go wynagrodzenia za przeprowadzone szkolenie. 

Zabiegi wykonywane przez rezydenta chirurgii, za które pełną od-
powiedzialnością obciążany jest ich mentor, trwają niejednokrotnie  
o wiele dłużej w porównaniu z przeprowadzanymi przez specjalistów. 

Innym dobrym rozwiązaniem mogłoby być stworzenie centrum  
szkoleniowego dla lekarzy, którzy specjalizują się w dziedzinie  
chirurgii, gdzie mogliby podnosić swoje umiejętności na przykład 
na zwierzętach czy specjalnie przeznaczonych do tego trenaże-
rach. Obecny system szkolenia specjalizacyjnego z zakresu chi-
rurgii ogólnej wymaga wielu zmian. Przede wszystkim należy zak-
tualizować nierealny do rzetelnej realizacji program specjalizacji. 
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