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Podwyżki nie powstrzymały exodusu lekarzy z Polski
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Podwyki nie powstrzymay exodusu. Firma wysyajca lekarzy na Zachd otworzya w
Polsce centrum szkoleniowe.
Nowoczesny kampus szkoleniowy dla lekarzy wyjedajcych do pracy w krajach UE
otworzya w Piasecznie pod Warszaw firma Paragona. Lekarze maj tu spdza nawet
kilka miesicy, uczc si jzyka i zasad systemu opieki zdrowotnej m.in. we Szwecji czy
Wielkiej Brytanii. Cho wydawao si, e ubiegoroczne podwyki dla rezydentw ispecjalistw
zatrzymaj medykw w kraju, zainteresowanie jest ogromne.
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Podwyżki nie powstrzymały exodusu lekarzy z Polski
6 tys. z brutto wynosi po podwykach maksymalne wynagrodzenie zasadnicze
rezydenta, czyli lekarza wtrakcie specjalizacji. Dotyczy to medyka niedugo przed
egzaminem, ksztaccego si wspecjalizacji priorytetowej (jest ich 20, m.in.
anestezjologia i pediatria), ktry zadeklarowa, e dwa z piciu lat po dyplomie
przepracuje w Polsce, a wic pobierajc tzw. bon patriotyczny. Wikszo moe liczy na
wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 4,3 tys. z brutto. Z kolei specjalistom podwyki
z 2018 r. zagwarantoway 6,75 tys. z na etacie, co stanowio istotn popraw m.in. dla
specjalnoci niedofinansowanych.
Ustawa wprowadzajca podwyki miaa zatrzyma lekarzy w Polsce. Tak si jednak nie
stao. Z kraju wyjedaj specjalici, ktrych najbardziej brakuje. Zgodnie z raportem
Manpower Life Science Niedobr talentw w brany medycznej najwiksze problemy
polskie szpitale maj z zatrudnieniem pediatrw i internistw (23 proc.), anestezjologw
(21 proc.), chirurgw (15 proc.) i medykw ratunkowych (13proc.). Tymczasem
Paragona, ktra stawia pod Piasecznem specjalny kampus, nie narzeka na brak
zainteresowania polskich medykw tej specjalizacji. Ostatnio dla National Health
Service, brytyjskiego odpowiednika NFZ, rekrutuje lekarzy rodzinnych, ktrych rwnie w
Polsce jest za mao. A co trzeci z tych, ktrzy pracuj, jest, wedug danych Okrgowej Izby
Lekarskiej w Warszawie, w wieku emerytalnym. redni wiek polskiego specjalisty to 52
lata. A luka pokoleniowa sprawia, e w pewnym momencie nie bdzie ich mia kto zastpi.
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Ekspert Manpower Jacek Kopacz zauwaa, e ronie liczba absolwentw uczelni
medycznych, ktrzy decyduj si na emigracj. Korzystaj na tym gwnie kraje ssiednie, np.
Niemcy i Czechy, dobrze przygotowane, by wykorzysta potencja modych lekarzy,
stwarzajc im warunki do nauki i pracy w zawodzie.
Lekarze kieruj si zdrowym rozsdkiem, nie zgadzajc si na prac w warunkach, ktre
zagraaj zarwno pacjentom, jak i im samym. Bez odpowiedniego sprztu ispenionych
wymogw bezpieczestwa pod ktem zakae szpitalnych praca staje si dla nich
niekomfortowa. To kwestia nie tylko etyczna, ale te odpowiedzialnoci zawodowej i
karnej. Dlatego rzdzcy powinni dofinansowa nie tylko samych lekarzy, ale i system
mwi dr Marcin Pakulski, pulmonolog, byy prezes NFZ.

Opinia dla Rzeczpospolitej
ukasz Jankowski - prezes Okrgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
Wikszo modych lekarzy, z ktrymi rozmawiam, skary si nie tylko na zbyt niskie
wynagrodzenie w stosunku do zachodniego, ale przede wszystkim na warunki pracy,
ktre po naszym protecie wcale si nie poprawiy. Wzrost nakadw na ochron zdrowia, o
ktrym mwi Ministerstwo Zdrowia, jest niewspmierny do potrzeb. Z grupy szeciu
studentw, z ktrymi prowadz zajcia, trzech ma ju przygotowane miejsce pracy w
Niemczech. Porozumienie z ministrem i jego obietnice rozbudziy w lekarzach
nadzieje, po ktrych dzi nie ma ladu. Niespena 1,5 roku od porozumienia widzimy, e
warunki leczenia nadal s ze, a szpitale maj by zamykane. Dlatego 1 czerwca
przejdziemy w manifestacji, do ktrej zapraszamy take pacjentw. Resort wypacza sens
naszej manifestacji, a my nie walczymy o podwyki, tylko o wicej pienidzy na leczenie.
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