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STRESZCZENIE:    Cel: Na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (UMP), wśród studentów medy-
cyny  rozdystrybuowano kwestionariusze w wersji papierowej i online. Celem pozyskanych w ten sposób odpowiedzi 
było lepsze zrozumienie nastawienia studentów do chirurgii jako specjalizacji oraz określenie przyczyn, dla których 
chcą, lub nie chcą, dokonywać wyboru chirurgii naczyniowej jako ścieżki dalszej kariery.

  Materiały i metody: Kwestionariusz rozdystrybuowano w wersji papierowej i online studentom III, V i VI roku 6-let-
nich studiów medycznych na UMP. Zebrano dane dotyczące: roku studiów, średniej ocen, płci, wieku, wyboru specjal-
izacji, odpowiedzi na 33 pytania oceniane w skali Likerta 1–5 (1 –najmniej istotna przyczyna, 5 – najbardziej istotna), 
a także dwa pytania oceniane w skali 0–4. Ankietę wypełniło łącznie 136 polskich studentów medycyny na UMP.

  Wyniki: Wśród studentów, którzy zadeklarowali wybór chirurgii naczyniowej, najistotniejszymi powodami decyzji były 
„endowaskularne możliwości leczenia w chirurgii naczyniowej” oraz „dochód wyższy niż chirurga ogólnego”. Najważniejszy 
powód niewybierania tej specjalizacji stanowił „brak możliwości zatrudnienia w innych placówkach niż oddziały chirurgii 
naczyniowej, niewielka ilość tego typu oddziałów w regionie”. Odnotowano również wpływ płci – aż 60% kobiet i tylko 13% 
mężczyzn uznało w ankiecie płeć za „istotny czynnik wyboru specjalizacji z zakresu chirurgii naczyniowej” 

  Wnioski: Wyniki naszego badania mogą pomóc w opracowaniu lepszych strategii zachęcania przyszłych lekarzy 
do wyboru specjalizacji zabiegowych, szczególnie chirurgii naczyniowej oraz w poprawie warunków pracy.

SŁOWA KLUCZOWE:   chirurgia naczyniowa, wybór specjalizacji, kariera, studenci, kobiety

ABSTRACT:   Aim: Under the supervision of the Department of General and Vascular Surgery of Poznan University of Medical Sci-
ences (PUMS), a questionnaire was distributed online or as a paper version to medical students (MSs) in order to bet-
ter understand the attitudes towards surgery as a specialty and to determine the reasons why students do and do not 
choose vascular surgery as their career path. 

  Materials and methods: The questionnaire was distributed online or as a paper version to MSs in the 3rd, 5th, and 6th 
year of the PUMS 6-year M.D. program. It provided the data on the year of study, grade point average (GPA), sex, age, 
respondent’s specialty choice, 33 questions with responses on a 1-5 Likert scale (1 was the least important reason and 5 
was the most important reason), and 2 questions with socres between 0 and 4. A total of 136 Polish MSs of PUMS com-
pleted the survey.  

  Results: For MSs who choose vascular surgery as their career path, “endovascular capabilities of vascular surgery” and 
“higher income possibilities than a general surgeon” were the most important reasons.  The “poor availability of work 
in other places than the vascular surgery department of your choice, few such clinics in the region” was the most im-
portant reason not to choose vascular surgery.  A role of gender was also noted - 13% of male MSs classified gender as 
an “important factor”, in contrast to 60% of female MSs. 
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WSTĘP

Specjalizacje zabiegowe wydają się studentom medycyny, szcze-
gólnie kobietom, nieatrakcyjne. Niewielu z absolwentów me-
dycyny wybiera potem karierę w chirurgii naczyniowej. W cią-
gu ostatnich dekad głównym problemem stał się styl życia [1]: 
studenci i rezydenci chcą wybrać ścieżkę kariery, którą można 
pogodzić z życiem osobistym, co jest trudne w przypadku spe-
cjalizacji zabiegowych. Plany rodzinne mogą również zniechę-
cać studentów przed wyborem kariery w chirurgii [2]. Nasze 
badanie – które jest analizą podejścia studentów Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu do chirurgii i chirurgii naczyniowej – 
miało na celu znalezienie możliwych przyczyn zmniejszającej 
się liczby studentów, którzy wybierają chirurgię naczyniową. 
Uczniowie w polskim systemie kształcenia zdają na studia me-
dyczne prosto po szkole średniej. Studia trwają 6 lat, a system 
kształcenia specjalizacyjnego – podobny do brytyjskiego – tyle 
samo. Wyniki naszego badania mogą pomóc w opracowaniu 
lepszych strategii zachęcania przyszłych lekarzy do wyboru 
specjalizacji zabiegowych, szczególnie chirurgii naczyniowej, 
oraz w poprawie warunków pracy.

METODY

Opracowaliśmy kwestionariusz (kwestionariusz nr 1, w załączni-
ku), w oparciu o który została przeprowadzona ankieta w wersji 
papierowej oraz online. Kwestionariusz składał się z 4 wstępnych 
pytań dotyczących roku studiów, wieku, płci, średniej ocen, a na-
stępnie 33 pytań ocenianych w skali 1–5 Likerta (1 – oznaczające 
najmniej istotną przyczynę, 5 – najbardziej istotną). Zawarliśmy 
w nim również 4 pytania zamknięte typu „tak/nie”, 2 pytania oce-
niane w skali 0–4, a także jedno pytanie otwarte dotyczące wy-
boru specjalizacji, które później zostało ocenione i zakodowane 
dla dalszej analizy jako specjalizacja zabiegowa lub niezabiegowa. 
Odpowiedzi zostały wprowadzone albo bezpośrednio do arkusza 
kalkulacyjnego Excel, albo uzupełnione z papierowych kwestio-
nariuszy. Łącznie ankietę wypełniło 136 studentów UMP.

Dane ilościowe (wiek, średnia ocen) opisano przy pomocy 
liczebności, średniej, odchylenia standardowego, mediany, 
kwartyli, wartości minimalnej i maksymalnej. Dla danych ja-
kościowych (nominalnych i porządkowych) opracowano ta-
bele rozdzielcze zawierające odsetkowe wartości parame-

trów. Zmienne w skali interwałowej przedstawiono w postaci 
średnich i odchyleń standardowych albo median i rozstępów 
ćwiartkowych (w przypadku rozkładu innego niż normalny 
oraz danych porządkowych).

Dane skategoryzowane przedstawiono w postaci wartości pro-
centowych. Hipotezę o normalności rozkładu danych weryfi-
kowano przy pomocy testu Shapiro-Wilka. Analizę grupową 
przeprowadzono korzystając z testu Manna-Whitneya. Do-
kładnego testu Fishera użyto do określenia istotności zależności 
między dwoma rodzajami klasyfikacji. Jako poziom istotności 
przyjęto p<0,05. Analizy statystycznej dokonano z użyciem 
pakietów statystycznych STATISTICA 10.0PL (StatSoft, Inc.) 
oraz StatXact 9.0 (Cytel Studio).

WYNIKI

Ankietę wypełniło 136 polskich studentów UMP. Średnia wie-
ku wyniosła 24 lata. Osiemnastu respondentów studiowało na 
III roku, 45 na V roku, a 73 na VI roku. Średnia ocen wyniosła 
3,99 przy ocenie maksymalnej 5,00 i minimalnej 2,00. Najwyż-
sza średnia wyniosła5,00, a najniższa 3,00. Grupa studentów 
składała się z 92 kobiet (68% badanych) i 44 mężczyzn (32%). 
Analizy wybranych odpowiedzi dokonano jedynie w grupie 
studentów VI roku, ponieważ podsumowują one cały cykl stu-
diów, w tym 5 praktyk wakacyjnych i dodatkowe staże.

Kwestionariusz zawierał pytania oceniające to, jak często studen-
ci mieli szansę uczestniczyć w zabiegach chirurgicznych w czasie 
6-letnich studiów medycznych, włączając w to 5 praktyk wakacyj-
nych. Jedno pytanie skupiało się na aktywnym udziale studentów 

Tab. I. Charakterystyka ankietowanych (N=136)

PŁEĆ

Mężczyźni (n; %)
Kobiety (n; %)

44 (32%)
92 (68%)

Wiek (mediana, rozstęp ćwiartkowy) 24 (24 – 25)

Rok studiów
III (n; %)
V (n; %)
VI (n; %)

18 (13%)
46 (34%)
72 (53%)

Średnia ocen (mediana, rozstęp ćwiartkowy) 4 (3.65 – 4,35)

  Conclusions: The findings of this study might help to develop better strategies to attract future trainees to surgical 
specialties, particularly vascular surgery, and improve work environment.

KEYWORDS:  vascular surgery, specialty, female, career, students
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Tab. II. Wyniki ankiety wśród studentów III, V i VI roku (N=136)

ISTOTNE NIEISTOTNE OBOJĘTNE ŚREDNI

% N % N % N WYNIK

Istotne czynniki przy wyborze specjalizacji – studenci wszystkich lat

Akademicka natura specjalizacji i możliwości badań naukowych 26 13 44 60 30 41 2.7

Brak nocnych dyżurów 23 31 54 74 23 31 2.5

Możliwość otwarcia prywatnej praktyki 73 99 12 16 15 21 3.9
W oparciu o skalę 1–5: „nieistotne” (oceny 1, 2), „istotne” (oceny 4, 5), „obojętne” (ocena 3).

Tab. III. Wyniki ankiety wśród studentów VI roku (N=73)

ISTOTNE NIEISTOTNE OBOJĘTNE ŚREDNI

% N WYNIK% N% N

Istotne czynniki przy wyborze specjalizacji

Akademicka natura specjalizacji i możliwości badań naukowych 18 13 52 38 30 22 2.4

Brak nocnych dyżurów 28 21 51 31 21 15 2.6

Możliwość otwarcia prywatnej praktyki 68 50 11 8 21 15 3.9

Brak przypadków ostrych/nagłych 25 18 42 31 33 24 2.6

Wcześniejsza możliwość zarobku i szybkie uzyskanie 
samodzielności

67 49 14 10 19 14 3.8

Niski poziom stresu w pracy 48 35 23 17 29 21 3.4

Wąski zakres wiedzy potrzebny w danej specjalności 35 26 36 26 29 21 2.9
W oparciu o skalę 1–5: „nieistotne” (oceny 1, 2), „istotne” (oceny 4, 5), „obojętne” (ocena 3).

Tab. IV. Wyniki ankiety wśród studentów VI roku (N=73)

ISTOTNE NIEISTOTNE OBOJĘTNE ŚREDNI

% N % N % N WYNIK

Powody, dla których chirurgia wydaje się atrakcyjna

Pozytywny społeczny odbiór specjalizacji 29 21 37 27 34 25 2.8

Lepsze możliwości zatrudnienia niż przy specjalizacji niezabiegowej 40 29 34 25 26 19 3.0

Doświadczenie kliniczne zdobyte na studiach 18 13 59 43 23 17 2.3

Mentor/wzór do naśladowania 25 18 56 41 19 14 2.5

Możliwość zarobku/wysokie przyszłe zarobki 44 32 23 17 33 24 3.2

Powody, dla których chirurgia nie wydaje się atrakcyjna

Preferowanie życia regularnego stylu życia 55 40 26 19 19 14 3.4

Zbyt długi okres szkolenia 22 16 51 37 27 20 2.5

Nadmierny stres w pracy 45 33 34 25 21 15 3.2

Praca wymagająca fizycznie 52 38 27 20 21 15 3.4

Ograniczone możliwości rodzenia dzieci w czasie rezydentury/odkładanie 
planów rodzinnych

51 37 30 22 19 14 3.3

Kwestie związane z płcią – dyskryminacja w pracy, nierówne możliwości 
rozwoju kariery

49 36 29 21 22 16 3.2

Zniechęcanie/brak wsparcia ze strony potencjalnych mentorów 40 29 27 20 33 24 3.2

Brak zainteresowania chirurgią 49 36 36 26 15 11 3.3

W oparciu o skalę 1-5: „nieistotne” (oceny 1, 2), „istotne” (oceny 4, 5), „obojętne” (ocena 3).
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Tab. V. Wyniki ankiety wśród studentów VI roku (N=73)

ISTOTNE NIEISTOTNE OBOJĘTNE ŚREDNI

% N % N % N WYNIK

Powody, dla których chirurgia naczyniowa wydaje się atrakcyjna

Wcześniejsze badania w zakresie chirurgii naczyniowej 19 14 60 44 19 14 2.2

Lepsze możliwości zatrudnienia w porównaniu do chirurga ogólnego 42 31 31 23 23 17 3.1

Przypadki chirurgii naczyniowej są interesujące 47 34 29 21 22 16 3.2

Możliwości endowaskularne 45 33 29 21 23 17 3.2

Możliwości wyższych zarobków niż chirurga ogólnego/przyczyny finansowe 58 42 27 20 12 9 3.4

Powody, dla których chirurgia naczyniowa nie wydaje się atrakcyjna

Przyszła utrata klasycznych i endowaskularnych przypadków na rzecz 
kardiologów i radiologów

30 22 45 33 22 16 2.7

Zniechęcanie/brak wsparcia ze strony potencjalnych mentorów 43 31 33 24 23 17 3.1

Powtarzalność zabiegów 26 19 38 28 34 25 2.8

Istnienie innych (bardziej interesujących) specjalizacji – również z 
możliwościami endowaskularnymi

40 29 27 20 32 23 3.1

Istnienie innych (bardziej interesujących) specjalizacji zabiegowych 41 30 27 20 30 22 3.3

Strach przed nieuczciwą konkurencją i trudnościami w rozwoju zawodowym 31 23 36 26 32 23 2.9

Zbyt długi czas szkolenia 29 21 42 31 27 20 2.7

Słaba dostępność pracy w miejscach innych niż klinika chirurgii 
naczyniowej, mała liczba tego typu klinik w regionie

51 37 26 19 22 16 3.4

W oparciu o skalę 1-5: „nieistotne” (oceny 1, 2), „istotne” (oceny 4, 5), „obojętne” (ocena 3). Wyniki nie są kompletne; w niektórych pytaniach studenci nie zaznaczyli 
żadnej oceny, więc odpowiedź odrzucono.

Tab. VI. Wyniki ankiety wśród studentów V roku (N=45)

ISTOTNE NIEISTOTNE OBOJĘTNE ŚREDNI

% N % N % N WYNIK

Powody, dla których chirurgia naczyniowa wydaje się atrakcyjna

Wcześniejsze badania w zakresie chirurgii naczyniowej 16 7 62 28 22 10 2.2

Lepsze możliwości zatrudnienia w porównaniu do chirurga ogólnego 51 23 27 12 22 10 3.2

Przypadki chirurgii naczyniowej są interesujące 48 22 27 12 24 11 3.2

Możliwości endowaskularne 53 24 9 4 38 17 3.5

Możliwości wyższych zarobków niż chirurga ogólnego/przyczyny finansowe 53 24 27 12 20 9 3.4

Powody, dla których chirurgia naczyniowa nie wydaje się atrakcyjna

Przyszła utrata klasycznych i endowaskularnych przypadków na rzecz 
kardiologów i radiologów

40 18 40 18 20 9 2.9

Zniechęcanie brak wsparcia ze strony potencjalnych mentorów 56 25 22 10 22 10 3.5

Powtarzalność zabiegów 40 18 42 19 18 8 2.8

Istnienie innych (bardziej interesujących) specjalizacji, również z 
możliwościami endowaskularnymi

49 22 35 16 16 7 3.1

Istnienie innych (bardziej interesujących) specjalizacji zabiegowych 47 21 31 14 22 10 3.2

Strach przed nieuczciwą konkurencją i trudnościami w rozwoju zawodowym 54 24 24 11 22 10 3.4

Zbyt długi czas szkolenia 27 12 34 20 29 13 2.7

Słaba dostępność pracy w miejscach innych niż klinika chirurgii 
naczyniowej, mała liczba tego typu klinik w regionie

65 29 17 9 18 8 3.7

W oparciu o skalę 1–5: „nieistotne” (oceny 1, 2), „istotne” (oceny 4, 5), „obojętne” (ocena 3).
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ciętne” (3,5 do 4,4) i „wysokie” (4,5 i więcej). Spośród 136 ankie-
towanych 124 podało średnie swoich ocen – u 12% stwierdzono 
średnią „niską”, u 65% „przeciętną”, a u 23% „wysoką”. Wszyscy 
ankietowani musieli odpowiedzieć na pytanie otwarte doty-
czące wyboru specjalizacji. Odpowiedź później klasyfikowano 
jako specjalizację zabiegową lub niezabiegową. Zastosowano 
dokładny dwustronny test Fishera-Freemana-Haltona i wy-
nik okazał się nieistotny (p=0,727). Nie wykazano zależności 
pomiędzy średnią ocen a wyborem specjalizacji zabiegowej.

Wiele czynników wpływa na wybór specjalizacji. Podsumowa-
nie wyników dla wszystkich studentów znajduje się w tabeli 2, 
a dla studentów VI roku w tabeli 3.

Studenci VI roku zostali poproszeni o ocenę, czy chirurgia wy-
daje im się atrakcyjną ścieżką kariery. Analizie poddano stu-
dentów ostatniego roku, gdyż byli najbardziej doświadczeni 
w różnych dziedzinach medycyny i bardziej „zorientowani na 
rynek”, co pozwalało im lepiej ocenić różne czynniki. Wyniki 
zestawiono w tabeli 4.

Powody wyboru specjalizacji z chirurgii naczyniowej
Studentów V i VI roku poproszono o ocenę znaczenia po-
szczególnych przyczyn wyboru lub odrzucenia specjalizacji 

– asystowaniu przy operacji, inne – na biernej obserwacji przypad-
ku chirurgicznego. Około 64% studentów asystowało przy ponad 
4 operacjach, podczas gdy 12% nie brało udziału w żadnej. Nie-
mal wszyscy studenci – 97% – mieli szansę obserwować zabieg 
operacyjny więcej niż 4 razy. Kontakt z określoną specjalizacją 
w czasie kształcenia – np. w ramach IFMSA (Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Studentów Medycyny) / programu ERASMUS / 
innych międzynarodowych praktyk – może wpływać na wybór 
ścieżki przyszłej kariery. Spośród 73 studentów VI roku 52% nie 
posiadało takiego doświadczenia w czasie studiów, 22% przyznało, 
że miały one wpływ na ich decyzje, a 26% twierdziło, że między-
narodowe staże nie wpłynęły na wybór specjalizacji.

W oparciu o wyniki ankiety: 56% studentów uczestniczyło 
w zabiegu chirurgii naczyniowej w czasie studiów, 92% z nich 
nie brało udziału w żadnym projekcie badawczym dotyczącym 
chirurgii lub chirurgii naczyniowej. Ciekawym zjawiskiem – 
mogącym wpłynąć na motywację studenta do wybrania określo-
nej specjalizacji – była obecność autorytetu w danej dziedzinie 
medycyny. Niemal połowa, bo 49% respondentów, twierdziło, 
że posiada mentora lub autorytet, 51% – nie miało takiego.

Oceniano również, czy istnieje dodatnia korelacja między do-
brymi ocenami i wyborem specjalności zabiegowej. W tym celu 
średnie ocen sklasyfikowano jako „niskie” (poniżej 3,4), „prze-

Tab. VII. Wyniki ankiety wśród studentów III, V i VI roku (N=136)

ISTOTNE NIEISTOTNE OBOJĘTNE ŚREDNI

% N % N % N WYNIK

Różnice w ocenie możliwych negatywnych aspektów specjalizacji w chirurgii ogólnej (podział wg płci) Studentki medycyny (N=92)

Preferowanie regularnego stylu życia 61 56 18 17 21 19 3.6

Wymagająca fizycznie praca 59 54 17 16 24 22 3.7

Ograniczone możliwości zakładania rodziny w czasie 
rezydentury / odroczenie planów rodzinnych

59 54 19 18 22 20 3.6

Kwestie związane z płcią – dyskryminacja w pracy, nierówne 
możliwości kariery 

60 55 18 17 22 20 3.6

Strach przed nieuczciwą konkurencją i trudnościami w 
rozwoju zawodowym

40 37 26 24 33 30 3.1

Studenci medycyny (N=44)

Preferowanie regularnego stylu życiu 41 18 39 17 20 9 3.0

Wymagająca fizycznie praca 27 12 59 26 14 6 2.5

Ograniczone możliwości zakładania rodziny w czasie 
rezydentury / odroczenie planów rodzinnych

23 10 52 23 25 11 2.5

Kwestie związane z płcią – dyskryminacja w pracy, nierówne 
możliwości kariery 

13 6 80 35 7 3 1.8

Strach przed nieuczciwą konkurencją i trudnościami w 
rozwoju zawodowym

39 17 45 20 16 7 2.9

W oparciu o skalę 1–5: „nieistotne” (oceny 1, 2), „istotne” (oceny 4, 5), „obojętne” (ocena 3). Wyniki nie są kompletne; w niektórych 
pytaniach studenci nie zaznaczyli żadnej oceny, więc odpowiedź odrzucono.
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diana wyników dla mężczyzn wyniosła Me=2, natomiast dla 
kobiet Me=4. Przeprowadzono test Manna-Whitneya, który 
okazał się istotny (p=0,000002). Tym samym wykazano istot-
ną statystycznie różnicę w odpowiedziach między kobietami 
i mężczyznami. Problem „obawy przed nierówną konkurencją 
i niesprawiedliwymi możliwościami kariery” został uznany za 
„istotny” przez 40% kobiet i 39% mężczyzn. Mediana dla męż-
czyzn i kobiet była taka sama i wyniosła Me=3. Test Manna-
-Withneya był nieistotny (p=0,553343). Nie wykazano tym sa-
mym istotnej statystycznie różnicy w odpowiedziach między 
kobietami i mężczyznami.

DYSKUSJA

Ankietowana grupa studentów należy do „pokolenia Y”. Pokole-
nie to poszukuje elastyczności i niezależności w pracy. Ponad-
to ceni sobie czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi, którzy są 
znacząco ważniejsi od kariery. Studenci medycyny i rezyden-
ci poszukują specjalizacji z przyjaznym stylem życia, w tym 
niektórych podspecjalności zabiegowych [3, 4, 5, 6]. Ponadto 
obecne pokolenie studentów medycyny pojmuje preferencje 
i możliwości rozwoju jako istotne czynniki przy wyborze ścież-
ki zawodowej [7]. Nasze badanie sprawdzało głównie czynniki 
wpływające na wybór chirurgii naczyniowej, jako specjalizacji. 
Część ankiety badała także nastawienie studentów do wyboru 
dalszej ścieżki kariery w chirurgii ogólnej. Wielu studentów 
decyduje się na chirurgię w czasie studiów, „50% mężczyzn 
i 70% kobiet” – jak podaje dr Kathrin L. Mayer [8]. Dlatego 
do badania wyselekcjonowaliśmy studentów III, V i VI roku.

Jedno z analizowanych pytań dotyczyło kwestii, czy pozna-
nie danej dziedziny, np. w czasie wymiany ERASMUS, prak-
tyk IFMSA lub innych staży zagranicznych, wpływa na wybór 
właśnie tej specjalizacji w przyszłej karierze. Ponad połowa 
studentów VI roku (52%) nie posiadało takiego doświadczenia 
w czasie studiów, ale 22% z pozostałych przyznało, że miało to 
wpływ na ich decyzje. Zatem staże te potrafią zainspirować wie-
lu studentów. W specjalizacjach zabiegowych wykonywanych 
jest wiele operacji z zastosowaniem różnych technik, co może 
zainteresować  studentów i wpłynąć na ich postrzeganie danej 
specjalności [9]. Pozwolenie studentom na wykonywanie pro-
stych zadań, np. szycia, również może ich zachęcić do wyboru 
chirurgii. Z tego powodu było istotne, aby określić, jak wielu 
studentów medycyny miało okazję aktywnie asystować przy 
operacji. Około 64% z nich asystowało przy więcej niż 4 ope-
racjach, podczas gdy 12% nie asystowało przy żadnej. Niemal 
wszyscy, bo 97% studentów, mieli okazję biernie obserwować 
przebieg operacji więcej niż 4 razy w ciągu studiów. Nie ist-
niał żaden statystycznie istotny związek między średnią ocen 
i wyborem specjalizacji zabiegowej.

z chirurgii naczyniowej. Pytania skupiały się na zainteresowa-
niach studentów, wsparciu mentorów, aspektach technicznych, 
przyczynach finansowych i perspektywach zawodowych. Wy-
niki przedstawiono w tabeli 5 (studenci VI roku) oraz tabeli 6 
(studenci V roku).

Powody przeciwko specjalizacji z chirurgii naczyniowej
Najbardziej i najmniej istotne czynniki dotyczące wyboru spe-
cjalizacji z chirurgii naczyniowej podsumowano w tabeli 5 dla 
studentów VI roku i tabeli 6 – dla studentów V roku.

Kwestie związane z płcią
Praca chirurga jest ciężka fizycznie. Wymaga dyspozycyjności 
czasowej, mogąc powodować odroczenie w czasie plany za-
łożenia rodziny. Należy również wspomnieć o dyskryminacji 
związanej z płcią i wynikających z niej nierównych możliwości 
rozwoju kariery. Przykładowo: strachu przed nieuczciwą kon-
kurencją. Dlatego wybór którejkolwiek specjalizacji zabiegowej 
jest do pewnego stopnia związany z płcią. Jednym z celów bada-
nia było określenie, jak bardzo wady specjalizacji zabiegowych 
wpływają na podjęcie decyzji dotyczących kariery zawodowej 
przez studentów medycyny. Wyniki przedstawiono w tabeli 7.

Uwagę zwraca fakt, że dyskryminacją związaną z płcią i nierów-
nymi możliwościami kariery bardziej przejmują się kobiety niż 
mężczyźni. Aż 60% z nich – w porównaniu do 13% mężczyzn 
– uważa płeć za „istotny czynnik” przy wyborze specjalizacji. 
Średnia punktacja tego czynnika w skali Likerta wyniosła dla 
mężczyzn 1,8, a dla kobiet 3,6. Jedynie 18% kobiet oceniło ten 
czynnik jako „nieistotny” w porównaniu do 80% mężczyzn. 
Wykorzystano test Manna-Whitneya i wynik ten okazał się 
istotny (p<0,000001). Tym samym wykazano istotną zależność 
w rozkładzie odpowiedzi dla kobiet i mężczyzn.

„Praca zbyt wymagająca fizycznie” okazała się istotnym czyn-
nikiem dla 59% kobiet i 27% mężczyzn, natomiast 59% męż-
czyzn i 17% kobiet oceniało ten punkt jako „nieistotny. Wynik 
testu Manna-Whitneya okazał się istotny (p=0,000006). Tym 
samym wykazano istotną statystycznie zależność. Większość 
kobiet – 61% – określiło „preferowanie specjalności, które 
gwarantują regularny tryb życia” jako „istotne” w porówna-
niu do 41% mężczyzn. Test Manna-Whitneya wykazał istotną 
statystycznie różnicę w odpowiedziach między mężczyznami 
i kobietami (p=0,02739).

Oceniono również istotny problem planowania rodziny w czasie 
rezydentury. „Ograniczone możliwości rodzenia dzieci w czasie 
rezydentury / odwlekanie planów rodzinnych” uznane zostały 
za „istotną” trudność przez 59% kobiet i 23% mężczyzn. Me-



WWW.PPCH.PL38

artykuł oryginalny / original article

Zgodnie z naszym badaniem kobiety wykazywały silną prefe-
rencję dla regularnego trybu życia w porównaniu do mężczyzn. 
Ograniczona możliwość rodzenia dzieci w czasie rezydentury, albo 
odwlekanie planów rodzinnych, były punktem różniącym poglą-
dy kobiet i mężczyzn. Problem był istotny dla 59% kobiet i jedynie 
23% mężczyzn. Można to wyjaśnić tym, że kobiety nie mogą być 
„matkami na pół etatu”, podczas gdy mężczyźni mogą przekazać 
swoje obowiązki opieki nad noworodkiem i małym dzieckiem 
małżonce. Lekarki mają więcej obowiązków rodzinnych niż le-
karze [19]. Jest to głęboko zakorzenione w stereotypach płcio-
wych dotyczących rodziny. Wykazano istotne statystycznie róż-
nice w rozkładzie odpowiedzi między mężczyznami i kobietami.

Zaobserwowaliśmy też, że „strach przed nieuczciwą konku-
rencją i trudnościami w rozwoju zawodowym” był istotny dla 
40% kobiet i 39% mężczyzn. Nie znaleziono żadnej istotnej sta-
tystycznie różnicy między odpowiedziami kobiet i mężczyzn 
w tym punkcie, co jest optymistycznym wynikiem. Wyniki 
przedstawiono w tabeli 7.

W naszym badaniu analizowaliśmy, jak wielu studentów medy-
cyny uczestniczyło w zabiegach chirurgii naczyniowej w czasie 
zajęć z chirurgii, i jak wielu brało udział w projektach badawczych 
w tej dziedzinie medycyny. Wyniki są alarmujące, ponieważ 92% 
z nich nie brało udział w żadnym projekcie badawczym dotyczą-
cy chirurgii naczyniowej, a jedynie 56% uczestniczyło w zabiegu 
naczyniowym w czasie studiów. Niewiele ponad połowa studen-
tów miała szansę obserwować, jak wykonywany jest zabieg chi-
rurgii naczyniowej. Oznacza to, że nie każdy student miał oka-
zję skonfrontować się z chirurgią naczyniową w realnym życiu.

W badaniu studenci VI roku określali „potencjał zarobków / wy-
sokie przyszłe zarobki” jako najistotniejszy czynnik wpływający 
na wybór kariery chirurgicznej. Głównym powodem, dla które-
go chirurgia nie wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem był fakt, 
że studenci preferują specjalizacje gwarantujące regularny tryb 
życia. Interesujący jest fakt, że zgodnie z badaniem Johna F. Eid-
ta, chirurgia naczyniowa wydaje się zapewniać bardziej uregu-
lowany styl życia niż chirurgia ogólna, co jest doceniane przez 
ankietowane studentki medycyny [20]. Ponadto: specjalizacja 
w chirurgii naczyniowej prowadzi do spełnienia zawodowego 
– a w porównaniu do szkolenia w zakresie chirurgii ogólnej – 
zapewnia bardziej uregulowany styl życia, gwarantuje czas dla 
rodziny, korzyści finansowe i większe możliwości kariery [21]. 
Wyniki wskazują, że najistotniejszym powodem wyboru tej spe-
cjalności przez studentów medycyny są możliwości endowasku-
larne chirurgii naczyniowej . Drugim istotnym czynnikiem dla 
studentów V i VI roku były „możliwości wyższych zarobków niż 
chirurgów ogólnych”. Kolejnym – wymienianym przez studentów 
obu roczników – były interesujące przypadki chirurgii naczy-
niowej . Wyniki dla studentów VI roku przedstawiono w tabeli 

Interesujących zagadnieniem, które może mieć wpływ na wy-
bór specjalizacji przez studentów, jest obecność wzoru do 
naśladowania. Prawie połowa ankietowanych posiadała taki 
wzór / mentora, 51% – nie. Nie jest to dobry wynik, zważyw-
szy, że autorytety silnie wpływają na przyszły wybór kariery 
[10]. Ponadto wiele studentek było zniechęcanych do kariery 
w chirurgii, ponieważ nie obserwowały one żeńskich wzorów 
[11]. Innym istotnym czynnikiem była zachęta ze strony rówie-
śników [12]. Wciąż istnieje silna tendencja do stereotypizacji 
chirurgów jako osób prywatnie samotnych, niemających wol-
nego czasu dla siebie i rodziny. Pokazanie pozytywnych wzor-
ców w miejsce wycieńczonych rezydentów chirurgii mogłoby 
przeciwdziałać takiemu wizerunkowi [13]. Zaobserwowaliśmy 
wiele czynników wpływających na wybór specjalizacji. Najważ-
niejszym z nich okazała się „możliwość otwarcia prywatnej 
praktyki”, co zostało określone za istotne przez 73% studentów. 
Możliwym wyjaśnieniem może być fakt, że studenci z tzw. po-
kolenia Y cenią sobie autonomię i równowagę między czasem 
poświęconym na pracę i odpoczynek. Prywatna praktyka daje 
poczucie niezależności i możliwość wysokich zarobków. Wy-
niki dla wszystkich studentów przedstawiono w tabeli 2, dla 
studentów VI roku – w tabeli 3.

Kwestie związane z płcią stanowią istotny czynnik wpły-
wający na wybory studentów. Zgodnie z odpowiedziami 
na pytanie o „preferencje pacjentów dotyczące płci specja-
listów opieki zdrowotnej”, jako chirurdzy preferowani są 
mężczyźni [14]. Sugeruje to, że rezydentki mogą doświad-
czać seksistowskich zachowań zarówno ze strony kolegów, 
jak i pacjentów. Liczba mężczyzn i kobiet wśród rezyden-
tów chirurgii jest podobna, ale kobiety rzadko awansują do 
pozycji kierownika w chirurgii akademickiej [15]. Intere-
sująca jest obserwacja, że organizacja zrzeszająca kobiety 
w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z chirurgii (Women in 
Surgical Training – WIST) przy Królewskim Towarzystwie 
Chirurgów w Wielkiej Brytanii planuje „zwiększenie liczby 
specjalistek chirurgii do co najmniej 20% w ciągu następ-
nych 10 lat” [16]. Wiadomo, że dyskryminacja ze względu na 
płeć jest potencjalnym problemem w trakcie szkolenia męż-
czyzn i kobiet, a doświadczenie takiego zachowania może 
wpływać na wybór specjalizacji [17, 18]. W oparciu o nasze 
wyniki mężczyźni nie przejmowali się kwestiami dyskrymi-
nacji i nierównych szans kariery związanych z płcią w takim 
stopniu jak kobiety, ponieważ zaledwie 13% z nich określiło 
je jako „istotny czynnik” w porównaniu do 60% kobiet. Jedy-
nie 18% kobiet oceniło zagadnienie jako „nieistotne” w po-
równaniu do 80% mężczyzn. Dowodzi to, że mężczyźni nie 
przejmują się dyskryminacją płciową w pracy tak bardzo 
jak kobiety. „Fizycznie wymagający charakter pracy” był 
istotnym czynnikiem dla kobiet, ale nie dla mężczyzn (59% 
mężczyzn określiło ten punkt jako „nieistotny”).
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Obie z wyżej wymienionych przyczyn mogły spowodować, że 
respondenci nie czuli się wystarczająco zachęceni do udziele-
nia odpowiedzi, co mogło wpłynąć negatywnie na ich odsetek. 
Ogólny odsetek odpowiedzi może być niewystarczający do od-
zwierciedlenia opinii całej populacji studentów medycyny UMP. 
Należy pamiętać, że osoby nieuczestniczące w badaniu mogą 
mieć inne motywacje i opinie co do wyboru specjalizacji. Co 
więcej, ich styl życia i priorytety mogą się różnić od stylu życia 
i priorytetów osób z grupy odpowiadających.

WNIOSKI 

W celu uczynienia chirurgii naczyniowej specjalizacją atrakcyj-
ną dla studentów medycyny, a w szczególności dla studentek, 
należy dostosować się do potrzeb tzw. pokolenia Y: zachowa-
nia kontroli nad życiem, rozsądnego wynagrodzenia, przyja-
znego środowiska pracy dla obu płci i uczciwych możliwości 
rozwoju zawodowego. Mentoring, szczególnie dla studentek 
medycyny, jest fundamentalny i musi zostać dobrze zaplano-
wany. Kierowanie studentami powinno się odbyć w sposób 
poważny i zachęcający, przy docenianiu roli samego mentora. 
Wielu studentów wykazuje zainteresowanie specjalizacjami 
zabiegowymi i widzi potencjał chirurgii naczyniowej. Reduk-
cja czynników negatywnych, które mogą wpływać na wybory 
zawodowe absolwentów medycyny, a także podkreślanie za-
let tej specjalizacji, są kluczowe w zainteresowaniu studentów 
chirurgią naczyniową. Mając na uwadze małą liczbę chirurgów 
naczyniowych, mogłaby to być także wyczekiwana poprawa 
dla pacjentów z chorobami naczyniowymi.

5, a dla studentów V roku – w tabeli 6. W krajach zachodnich 
prestiż zawodowy jest wartością silnie wpływającą na wybory 
u studentów medycyny [21]. W naszym badaniu pozytywny 
społeczny odbiór tej specjalizacji nie był istotnym czynnikiem. 
Studenci oceniali go jako czynnik nieistotny lub obojętny.

Zaobserwowaliśmy, że najważniejszym powodem, da którego 
chirurgia naczyniowa nie okazała się atrakcyjna, była: „słaba 
dostępność pracy w miejscach innych niż klinika chirurgii na-
czyniowej, mało tego typu klinik w regionie”. Może to stanowić 
niekwestionowany problem dla rezydentów specjalizujących 
się w małych miastach oraz studentów, którzy po zakończeniu 
nauki, nie planują pozostać w miastach, w których studiowali.

Dalszymi często wskazywanymi problemami były: „zniechęcanie 
lub brak wsparcia ze strony potencjalnych mentorów”, „inne spe-
cjalizacje chirurgiczne są bardziej interesujące”, „inne specjalizacje 
wykorzystujące techniki wewnątrznaczyniowe są bardziej inte-
resujące” oraz „strach przed niesprawiedliwą konkurencją i moż-
liwościami zawodowymi”. Najmniej istotnym powodem, który 
mógł wpłynąć na decyzję studentów medycyny, okazał się punkt: 
„całkowity czas trwania szkolenia jest zbyt długi”. Wyniki dla stu-
dentów medycyny VI roku są zaprezentowane w tabeli 5, nato-
miast w tabeli 6 zaprezentowane są wyniki dla studentów V roku.

Do ograniczeń tego badania należy zdalne zarządzanie częścią 
kwestionariuszy w systemie online, w którym udzielanie odpo-
wiedzi nie było obowiązkowe. Kwestionariusz online został za-
projektowany tak, aby nie było możliwości przejścia do następ-
nego pytania bez udzielenia odpowiedzi na pytanie poprzednie. 
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