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Fot. Jacek Sielski

Naczelna Izba Lekarska rozpoczyna projekt pod nazwą „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i
Wdrożeniowych”.

Na podstawie wyników z badania zostaną opracowane raporty dotyczące stanu kadr lekarzy
specjalistów według specjalizacji, bezpośrednio zaangażowanych w proces leczenia pacjentów w
ramach 30 grup schorzeń zdeﬁniowanych przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie Międzynarodowej
Klasyﬁkacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.
NRL uważa, że opinie, sugestie i czynny udział lekarzy w tym projekcie jest bardzo ważny. Dlatego NIL
poszukuje lekarzy specjalistów chętnych do udziału w projekcie.
Więcej informacji: TU
Przypomnijmy:
- Średni wiek lekarzy specjalisty to 54,6 miesięcy. Ten wiek jest zbyt wysoki. Lekarzy pracują tak
długo, ile mogą. Badania przeprowadzone prze izbę lekarską pokazują, że średni wiek życia lekarzy to
68 lat - powiedział szef Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz, który jednocześnie zastawiał
się, jak rozwiązać problem z deﬁcytem lekarzy na polskim rynku. Rozwiązaniem mogliby być tu
obcokrajowy, którzy jednak nie chcą pracować w Polsce. - Polska jest krajem mało atrakcyjnym dla
osób wykonujących zawód lekarza. Również postrzegani jesteśmy jako kraj, gdzie jest mała szansa na
rozwój zawodowy. A dobrzy byłoby, żeby lekarze z zagranicy przyjeżdżali do nas - powiedział
Hamankiewicz.
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"Jeśli chodzi o liczbę lekarzy w stosunku do liczby mieszkańców, jesteśmy na ostatnim miejscu w Unii
Europejskiej. Na czwartym od końca wśród 34 państw należących do OECD. Mniej lekarzy mają tylko
Korea Płd., Turcja i Chile. Ale brak lekarzy to nie jedyny problem. Mamy ogromny kłopot z
zastępowalnością pokoleń. Średnia wieku w zawodzie lekarza to 50+. Ponad 8 tysięcy pracujących
lekarzy ma więcej niż 70 lat. Co będzie kiedy masowo zaczną przechodzić na emeryturę? Wciąż nie
nadążamy z kształceniem młodych. Nadzieję na zmiany daje wprowadzone od tego roku ﬁnansowanie
z budżetu specjalizacji lekarzy w ramach rezydentur wszystkich absolwentów medycyny. Na efekty
tego rozwiązania przyjdzie nam jednak poczekać.”
Źródło: NIL

https://www.medexpress.pl/nil-stworzy-wlasne-mapy-zdrowotne/64853

