
jobMED.pl medyczny serwis kariery Strona l z 2

BOKSY SPONSOROWANE

Beh<lJ:lili1<1~laNo~wQ(
Leczenie schorzen kregoslupa
Klinika Rehabilitacji Nowy Dwór
www.rehabilitacjanowydwor.com

P1lAC_AJI'lJtQf!,tU~l

szukamy wspólpracowników
zapewniamy 30 - dniowe szkolenie!
www.pracazdomu.com/progres

OnetKontekst

~jlJ!<LW Angljj
Praca dla pakowaczy, pracowników
fabryk i magazynów. Zapraszamy
packing-jobs-uk.com

Rynek pracy

Hipokrates na walizkach

PRACODAWCA

Pracownicy

2007-06-01 Jak zamiescic oferte?

Almanach online

Kontakt

Kraj: Egipt

Miesiac: wrzesienjobmed.pl
medyczny serwis -kariery

PRACOWNIK

Oferty placówek

Pozostale oferty

Dodaj ogloszenie

Oblicz place netto

936 zl

Badania wskazuja. ze najwiekszy "bum" jesli chodzi o wyjazdy za granice mamy juz za
soba. Dokladne oszacowanie ilosci lekarzy i pielegniarek, którzy opuscili kraj jest
niemozliwe. Jednak na podstawie ilosci skladanych wniosków o wydanie zaswiadczenie
o postawie etycznej - potrzebnych do podjecia pracy za granica - mozna wnioskowac,
ze liczba starajacych sie o takie zaswiadczenie w 2006 roku znacznie zmalala. Przy
czym w 2005 r. zaledwie 1% pielegniarek i poloznych staralo sie o takie zaswiadczenie,
co wskazuje, ze braki kadrowe w tej grupie zawodowej nie wynika wlasnie Partnerzy serwisu

z migracji, a z powodu malej liczby ~bs~lwentów. Niskie wynagrodzenia, pr~blemy sluzby ~ pulspracv plzdroWia z wprowadzeniem odpowledmego systemu zarzadzania powodUJa. ze mlodZI t.....l.:! •

ludzie coraz rzadziej decyduja sie na ksztalcenie w tym kierunku, co z kolei wplywa na l'\, imemeto,/,"t'serwis kariery
problemy pracodawców ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników.
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Od niedawna obserwowalna jest pozytywna zmiana na rynku pracy, który z rynku
pracodawcy zmienia sie na rynek pracobiorcy. Czynniki jakie maja wplyw sa rózne. Z
pewnoscia jest to wzrost gospodarczy, swego rodzaju "bum" na rynku budowlanym, ale i
znaczny odplyw sily roboczej do zachodnich krajów Unii Europejskiej.
Bez watpienia zmiany te wplywaja najmocniej na dwie galezie gospodarcze:
budownictwo oraz na rynek uslug medycznych. Powszechna jest juz wiedza na temat
znacznego odplywu lekarzy i pielegniarek, który to jest duzym problemem zarówno dla
zarzadzajacych placówkami medycznymi jak i dla samych pacjentów.

"Postanowilismy nieco blizej przyjrzec sie sytuacji na medycznym rynku pracy - mówi
Adam Kazmierczak, ASM Centrum Badan i Analiz Rynku. Prowadzimy szereg badan
analizujacych sytuacje na rynkach pracy w poszczególnych regionach. Prowadzimy
równiez rozmaite badania zwiazane z rynkiem medycznym, dlatego ciekawym
wyzwaniem bylo dla nas podjecie badan wlasnie medycznego rynku pracy.
Ograniczylismy sie do badan w województwie lódzkim. Jest to nam najblizsze
województwo
i dlatego wlasnie tu chcielismy rozpoczac badania. Mamy nadzieje, ze w przyszlosci uda
nam sie je przeprowadzic na znacznie szerszym obszarze.
Udalo nam sie zdobyc wsparcie Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego, dzieki czemu mozliwa byla realizacja calego projektu badawczego oraz
akcji informacyjnej, a to wszystko w ramach projektu Bialy Personel - Badania kwalifikacji
i umiejetnosci pracowników w zakladach ochrony zdrowia w województwie lódzkim"

Firma ASM Centrum Badan i Analiz Rynku realizujac projekt wraz z Polskiego
Towarzystwa Standardów Medycznych POLSTMED przeprowadzila badania wsród
pracodawców, pracowników medycznych oraz uczniów i studentów ksztalcacych sie w
tym kierunku.

CZY MA NAS KTO LECZYC?

Z przeprowadzonych badan wynika, ze od 1998 roku w woj. lódzkim maleje liczba
pracowników medycznych. Szczególnie liczba anestezjologów, polozników ginekologów
oraz chirurgów znaczaco spada, co jest spowodowane coraz mniejsza liczba
absolwentów oraz emigracja.

W roku 2004 najwiecej lekarzy publicznych placówek bylo w takich specjalnosciach jak:
choroby wewnetrzne, poloznictwo i ginekologia, pediatria, chirurgia ogólna,
anestezjologia oraz intensywna terapia. Natomiast prawie w ogóle nie bylo lekarzy
medycyny ratunkowej i medycyny ogólnej.
W niepublicznych placówkach sytuacja wyglada nieco inaczej. Znacznie mniej bylo
specjalistów ginekologii i poloznictwa, natomiast wielu bylo pracowników medycyny
rodzinnej. Niewielu pracowników bylo równiez w takich specjalnosciach jak:
otolaryngologia, ortopedia i traumatologia, kardiologia, dermatologia i wenerologia,
choroby pluc, anestezjologia
i intensywna terapia.

W latach 2005-2006 obserwowano duze ruchy kadrowe. Najwiecej przyjec i zwolnien
mialo miejsce wsród lekarzy i pielegniarek. Co jednak nie bylo spowodowane - jak sie
powszechnie uwaza - emigracja. Najczestszym powodem zwolnien bylo odejscie na
emeryture. Dopiero w dalszej kolejnosci byly to wyjazdy za granice i restrukturyzacja.
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Serwisy medyczne

Stopa
bezrobocia:

13.9%
Najwiecej pracowników medycznych skladalo wniosek w samej delegaturze lódzkiej.
15% wszystkich wydanych zaswiadczen wystawiono anestezjologom (naj liczniejsza
grupa), 14% -lekarzom medycyny rodzinnej; 50% lekarzom innych specjalizacji.
Ruchy kadrowe - zwolnienia i przyjecia
Powyzsze czynniki wplynely na to, ze najczestsza przyczyna przyjecia nowych
pracowników bylo uzupelnienie braków kadrowych. 19,5% placówek publicznych
przyjmowalo pracowników ze wzgledu na poszerzenie zakresu dzialalnosci, z tego
samego powodu, co drugi pracownik w zakladach niepublicznych zdobywal zatrudnienie.
Wynika stad, ze placówki niepubliczne funkcjonujace w typowych warunkach rynkowych
w znacznie szerszym stopniu staraja byc konkurencyjne. Podkresla to równiez fakt, ze co
piaty pracownik byl zatrudniany ze wzgledu na wzrost popytu na uslugi danej jednostki
niepublicznej, podczas gdy w placówkach panstwowych co dwudziesty pracownik
zatrudniany byl
z tego powodu.

Ponad polowa badanych placówek niepublicznych nie miala problemów ze znalezieniem
pracowników. Problemy tu pojawialy sie podczas poszukiwania stomatologów. 30%
placówek publicznych mialo problem z obsadzeniem stanowiska pielegniarki. W
placówkach tych brakowalo równiez lekarzy medycyny ratunkowej, dermatologii,
wenerologii oraz urologii.

Problemy z brakiem pracowników wynikaja glównie z 3 powodów: Zbyt malej liczby osób
o danym zawodzie, zbyt malej liczby osób ksztalcacych sie na danym kierunku
medycznym (Studia takie sa czesto drogie, wymagaja duzo wysilku i wielu godzin
poswieconych nauce, a potem wielu lat specjalizacji. Tymczasem panuje tendencja do
podejmowania nauki na kierunkach humanistycznych, które daja ogólna wiedze i nie
wymagaja duzych nakladów finansowych oraz czasowych) zbyt wysokimi
oczekiwaniami finansowymi.
Wnioskowac na tej podstawie mozna, ze konieczne jest wprowadzenie zmian, które
zacheca mlodziez do ksztalcenia sie na kierunkach medycznych.

Problemy kadrowe wynikaja równiez ze zlego gospodarowania szpitali i innych jednostek
panstwowych. Wciaz za malo podejmuje sie dzialan, by jednostki te staly sie bardziej
konkurencyjne, brakuje równiez odpowiednich finansów na wynagrodzenia dla
pracowników. Ten problem zdaje sie byc kluczowym i determinuje zarówno migracje do
innych krajów jak i przenoszenie sie doswiadczonych pracowników do placówek
prywatnych. Tam komfort pracy zdaje sie byc o wiele wyzszy i to nie tylko ze wzgledu na
pensje, ale i wieksze pole dzialania. Tu lekarze nie musza odmawiac pacjentom badan
specjalistycznych czy zabiegów z powodu braku srodków finansowych. Ponadto,
jednostki panstwowe, luki kadrowe wypelniaja specjalistami z mniejszym stazem pracy. Z
jednej strony jest to pewna oszczednosc, z drugiej jednak, opieka medyczna pozostaje
na znacznie nizszym poziomie. To wplywa na ich konkurencyjnosc i tworzy pewne
zamkniete kolo, w którego "wirze" ginie przede wszystkim pacjent!

Problemy sluzby zdrowia wciaz pozostaje nierozwiazane i przez co sie nasilaja. Kolejne
strajki pracowników medycznych zdaja sie jedynie potwierdzac ten fakt oraz swoista
bezradnosc kolejnych ekip rzadzacych, niepotrafiacych znalezc odpowiedniego
rozwiazania. To z pewnoscia nie jest korzystne ani dla personelu medycznego, ani dla
samych pacjentów, którzy za te problemy pokutuja najbardziej.

Opracowanie: Agnieszka Majsiej, ASM Centrum Badan i Analiz Rynku
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