
INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 28.10.2009

Reformy Ministerstwa Zdrowia niebezpieczne dla polskich pacjentów

Polscy pacjenci znajdą się pod opieką gorzej przygotowanych lekarzy, jeśli Ministerstwo 
Zdrowia, zgodnie z zapowiedziami zlikwiduje lekarski staż podyplomowy - ostrzega 70% spośród 
741 lekarzy ankietowanych w październiku 2009 roku przez największy portal społecznościowy 
dla lekarzy Konsylium24.pl.

Źródło: badanie przeprowadzone przez Konsylium24.pl w dniach 27.09-27.10. 2009 r. wśród 741 lekarzy

Tylko 19% lekarzy uważa, że likwidacja stażu nie wpłynie na przygotowanie młodych lekarzy. 2% 

lekarzy jest  zdania,  że zlikwidowanie  stażu podyplomowego paradoksalnie  spowoduje,  że  najmłodsi 

lekarze będą lepiej przygotowani do zawodu.

Środowisko  lekarskie  jest  podzielone  w  sprawie  zmian  proponowanych  przez  Ministerstwo 

Zdrowia. 27% najmłodszych lekarzy (od 0-4 lat stażu pracy) uważa, że likwidacja stażu podyplomowego 

nie  wpłynie  na ich  przygotowanie  do  wykonywania  zawodu.  Wśród  najstarszych  lekarzy  (od  17  lat 

pracujących w zawodzie lub dłużej) tylko 13% przewiduje, że młodzi lekarze bez stażu będą tak samo 

dobrze opiekować się pacjentami jak ci, co staż ukończyli.

W najstarszej grupie najwięcej lekarzy (42%) uważa też, że likwidacja sprawi, że młodzi lekarze 

będą znacznie gorzej przygotowani do opieki nad pacjentami (wśród najmłodszych lekarzy twierdzi tak 

tylko 27% lekarzy).
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Jeżeli Ministerstwo Zdrowia zlikwiduje lekarski staż podyplomowy, 
to pacjenci najmłodszych lekarzy będą pod opieką:

znacznie gorzej przygo-
tow anych lekarzy
gorzej przygotow anych 
lekarzy
tak samo przygoto-
w anych lekarzy
lepiej przygotow anych 
lekarzy
znacznie lepiej przygo-
tow anych lekarzy
trudno pow iedzieć



Źródło: badanie przeprowadzone przez Konsylium24.pl w dniach 27.09-27.10. 2009 r. wśród 741 lekarzy

Studia medyczne w Polsce trwają 6 lat.  Po uzyskaniu dyplomu każdy lekarz w Polsce musi 

zaliczyć obowiązkowy 13-miesięczny staż podyplomowy, w czasie którego nie może sam diagnozować 

i leczyć pacjentów. W tym czasie nie może też wypisywać recept ani wystawiać zwolnień lekarskich, 

a jego  wynagrodzenie  jest  opłacane  przez  Ministerstwo  Zdrowia.  To  właśnie  ten  staż  zamierza 

zlikwidować Ministerstwo.

Sondaż  został  przeprowadzony  w  dniach  27.09-27.10.2009  r.  wśród  741  lekarzy,  użytkowników  największego  serwisu 

społecznościowego dla lekarzy Konsylium24.pl.

Konsylium24.pl to największy opiniotwórczy internetowy serwis przeznaczony tylko dla lekarzy. Ponad 13 000 lekarzy pomaga 

sobie  nawzajem  każdego  dnia  rozwiązywać  kilkadziesiąt  problemów  najtrudniejszych  przypadków  klinicznych  polskich 

pacjentów. W serwisie toczą się również żywe dyskusje etyczne i światopoglądowe związane z wykonywaniem zawodu lekarza. 

Wydawcą serwisu jest Grupa Rx Sp. z o.o.

Dodatkowych informacji udziela lek. Michał Feldman

e-mail: michal.feldman@gruparx.com.pl

tel. +48 (22) 532-59-50, fax. +48 (22) 532-59-51
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