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Polscy lekarze: Związek Pielęgniarek nie ma racji

Ponad 70% lekarzy uważa, że pielęgniarki powinny mieć możliwość wyboru czy chcą pracować 

na etacie czy na kontrakcie - wynika z sondażu przeprowadzonego 21 marca 2011 roku wśród 426

lekarzy, użytkowników największego portalu tylko dla lekarzy Konsylium24.pl

Czy pielęgniarki powinny mieć możliwość pracy tylko na etacie, jak postuluje Związek Pielęgniarek, na 

etacie lub kontrakcie jak proponuje Ministerstwo Zdrowia czy tylko na kontrakcie zapytał 21 marca 2011 

roku portal Konsylium24.pl 426 lekarzy. 72% lekarzy popiera propozycje Ministerstwa Zdrowia, tylko 6% 

lekarzy zgadza się z postulatami Związku Pielęgniarek. 20% lekarzy nie ma zdania na ten temat.

PŁEĆ

Większość pielęgniarek to kobiety, dlatego portal Konsylium24 sprawdził, czy kobiety-lekarki mają 

większe obawy przed pracą kontraktową niż mężczyźni lekarze. Po przeprowadzonej dokładnej analizie 

w obu grupach okazało się, że zarówno lekarki jak i lekarze w tym samym stopniu popierają możliwość 

wyboru pomiędzy pracą etatową a kontraktową.

STAŻ PRACY

Analizując staż pracy lekarzy (1-6 lat stażu pracy, 7-15, 16 i więcej) nie widać również żadnych różnic w 

środowisku lekarskim. Jedynie najmłodsi lekarze, którzy w wielu przypadkach nie znają jeszcze 

wszystkich form zatrudnienia, nieznacznie częściej podają, że nie mają zdania w tej sprawie.



OPINIE LEKARZY

Polscy lekarze dobrze orientują się w wadach i zaletach różnych form zatrudnienia w ochronie zdrowia, 

gdyż jak podaje Naczelna Izba Lekarska już przeszło połowa lekarzy pracuje w ramach kontraktów. 

Dlatego w swoich wypowiedziach lekarze podkreślają, że jeżeli nikt nikogo nie zmusza do takiej czy 

innej formy zatrudnienia, to pielęgniarki pracujące na kontraktach mogą mieć powody do zadowolenia. 

Umowa kontraktowa daje im chociażby możliwość dłuższej pracy i wyższych zarobków.

Sondaż został przeprowadzony przez Konsylium24.pl dnia 21.03.2011 r. wśród 426 lekarzy.

Dodatkowych informacji udziela lekarz Michał Feldman:

e-mail: michal.feldman@konsylium24.pl 

tel. +48 502 338 470

www.Konsylium24.pl to największy opiniotwórczy serwis społecznościowy przeznaczony tylko dla lekarzy. Ponad 23 000 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.

http://www.Konsylium24.pl/

