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ODP£YW LEKARZY
”Tysiace lekarzy moze wyjechac z Polski, by pracowac w krajach Unii Europejskiej. Wielu
juz sie szykuje
W najblizszych latach w krajach UE zwolni sie nawet 60 tys. etatów dla lekarzy. Dlaczego?
Bo zmienione - zgodnie z unijna dyrektywa - prawo pracy zabrania lekarzom pracowac dluzej
niz 48 godzin w tygodniu.
- Niemcy szacuja, ze tylko u nich zabraknie od 16 do 25 tys. medyków - mówi Adam
Kozierkiewicz, autor przygotowanego na zlecenie Naczelnej Izby Lekarskiej raportu "System
Wartosciowania Pracy Lekarzy" opisujacego, jak bedzie zmieniac sie rynek pracy lekarzy po
wejsciu Polski do Unii.
- Od maja dyplomy polskich uczelni medycznych beda uznawane w UE. Jezyk tez nie jest
bariera - pisze Kozierkiewicz. - Z populacji pomiedzy 25. a 35. rokiem zycia moze wyjechac
z Polski wedlug moich wyliczen jedna trzecia praktykujacych lekarzy, czyli okolo dziesieciu
tysiecy osób - alarmuje.
-

-

-

W Polsce po studiach medycznych dostaje sie marne grosze. Nic dziwnego, ze u nas
dwa najpopularniejsze jezyki obce to norweski i szwedzki - mówi Fabian Urban z
samorzadu studenckiego szczecinskiej Akademii Medycznej. - Ucze sie ich studenci
juz pierwszych lat, bo chca wyjezdzaæcna pólnoc. - A od nas na zachód - dodaje
Wojtek Homola z samorzadu studenckiego wroclawskiej AM. - W Cottbus mozna bez
problemu zrobic specjalizacje np. z ginekologii, co we Wroclawiu graniczy z cudem mówi. Lekarzy z dyplomami sklaniaja do wyjazdu trudnosci w dostepie do
specjalizacji. Interna, chirurgia czy ginekologia rzadza u nas uklady rodzinnotowarzyskie, przez które trudno sie przebic. Do tego dochodzi frustracja z powodu
niskich wynagrodzen. - Ponad polowa absolwentów stazu podyplomowego, czyli
tysiac lekarzy rocznie, jest odcieta od mozliwosci wchodzenia na droge specjalizacji.
No i jeszcze chaos w ochronie zdrowia i brak perspektyw na rychla zmiane sytuacji wylicza Konstanty Radziwill, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
Spodziewany exodus lekarzy to nie tylko problem Polski. Prawie jedna trzecia
litewskich lekarzy deklaruje chec podjecia pracy za granica po wstapieniu do Unii
Europejskiej - informowal ostatnio serwis internetowy Medycyna Praktyczna. W
badaniu przeprowadzonym na zlecenie litewskiego ministerstwa zdrowia 61 proc.
lekarzy ksztalcacych sie i 27 proc. praktykujacych wyrazilo chec wyjazdu. Wiekszosc,
podobnie jak Polacy, wybiera sie do Niemiec, Wielkiej Brytanii i krajów
skandynawskich. Litewski resort zdrowia chce wiec przez kilka kolejnych lat podnosic
lekarzom place, co roku o 10 proc. Obecnie srednie miesieczne wynagrodzenie to 405
euro brutto. Grozba wyjazdu tak wielu lekarzy sklonila tez wladze do zwiekszenia o
10 proc. naboru studentów na kierunki medyczne.
Co na to polskie ministerstwo? Nic. - Nie obserwuje sie masowej migracji lekarzy mówi Agnieszka Golabek, rzecznik prasowy resortu zdrowia“.
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