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WÊród lekarzy, którzy zwrócili
si´ dotàd do izb lekarskich
o zaÊwiadczenia potrzebne do
pracy za granicà, najwi´cej jest
anestezjologów. Zdaniem Konstantego Radziwi∏∏a, prezesa
Naczelnej Rady Lekarskiej, odsetek lekarzy starajàcych si´
o prac´ poza Polskà mo˝e pod
koniec tego roku dojÊç nawet
do 3 proc. osób zarejestrowanych w tym zawodzie.
„Mo˝e si´ okazaç, ˝e w przypadku
niektórych specjalnoÊci trzeba b´dzie korzystaç z us∏ug zewn´trznych” – ostrzega K. Radziwi∏∏.
Tak, wyje˝d˝amy
Dariusz KuÊmierski, przewodniczàcy Zwiàzku Zawodowego Anestezjologów, potwierdzi∏, ˝e exodus anestezjologów trwa. „A nawet nasila si´. Nie widz´ powodu,
˝eby to si´ mia∏o zmieniç – komentuje D. KuÊmierski. – DoÊwiadczenie kilku ostatnich lat powoduje, ˝e jesteÊmy bardziej zdeterminowani. Ka˝dy chce sobie
i rodzinie zapewniç lepsze warunki
˝ycia”. Jak twierdzi D. KuÊmierski,
jego koledzy najch´tniej wyje˝d˝ajà do Wielkiej Brytanii, Danii
i Holandii. „Wschodnie Niemcy sà
gorzej oceniane ze wzgl´du na
s∏absze warunki finansowe i kiepskie relacje mi´dzyludzkie” – wyjaÊnia D. KuÊmierski.
Anestezjolodzy uciekajà przede
wszystkim przed niskimi zarobkami. D. KuÊmierski t∏umaczy, ˝e
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Anestezjolodzy wyje˝d˝ajà z Polski
z powodu niskich zarobków
praca przez 300 godzin miesi´cznie, na dwóch etatach, wliczajàc
w to dy˝ury, daje w Polsce wynagrodzenie wartoÊci 1/3 tego, co na
jednym etacie zarabia si´ za granicà. Wynagrodzenia dla anestezjologów w szpitalu publicznym
wahajà si´ od 1400 z∏ do 2600 z∏
brutto. „Mo˝liwoÊci dorobienia
sà mniejsze ni˝ kiedyÊ, poniewa˝
coraz mniej znieczuleƒ wykonuje
si´ w gabinetach stomatologicznych – podkreÊla D. KuÊmierski.
– Pacjenci sà bardziej Êwiadomi
pewnych zagro˝eƒ i nie decydujà
si´ na znieczulanie. Pozostajà
w∏aÊciwie tylko dy˝ury. Nawet
w NZOZ-ach prowadzàcych chirurgi´ jednego dnia wolà mieç
swoich anestezjologów, a nie dochodzàcych”.
Brutalna statystyka
Wed∏ug prof. Ewy Mayzner-Zawadzkiej, konsultanta krajowego
ds. anestezjologii, w Polsce pracuje obecnie 4 tysiàce anestezjologów, w tym cz´Êç bez specjalizacji.
„Co do du˝ej grupy lekarzy nie
mam danych, ale sàdz´, ˝e wielu
ma tylko specjalizacj´ I stopnia
i nie b´dzie si´ dalej kszta∏ciç” –
wyjaÊnia prof. E. Mayzner-Zawadzka. Tymczasem dop∏yw „Êwie˝ej krwi” do tego zawodu jest

250 osób, a wed∏ug prof. E. Mayzner-Zawadzkiej, bioràc pod uwag´ ogólnokrajowe potrzeby, brakuje tysiàca lekarzy. W dodatku
exodus anestezjologów za granic´
spowoduje kolejny powa˝ny ubytek. Prof. E. Mayzner-Zawadzka
ocenia, ˝e w tym roku ju˝ wyjecha∏o 400 anestezjologów. Najwi´cej
anestezjologów wyje˝d˝a z województw: ma∏opolskiego, Êlàskiego,
dolnoÊlàskiego i zachodniopomorskiego.
Mieczys∏aw W∏odarski
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Ewa Mayzner-Zawadzka: Za ma∏o rezydentur dla anestezjologów.

utrudniony, bo jest zbyt ma∏o
miejsc rezydenckich dla anestezjologów. „A byç mo˝e w∏aÊnie ze
wzgl´du na mo˝liwoÊci wyjazdowe
jest du˝a liczba osób, która chce
si´ szkoliç. Niestety, nie ma gdzie”
– mówi prof. E. Mayzner-Zawadzka. Profesor apeluje wi´c do ministra zdrowia o zwi´kszenie liczby
miejsc rezydenckich dla lekarzy
anestezjologów. Rocznie specjalizacj´ z dziedziny anestezjologii
i intensywnej terapii uzyskuje 220-

PodnieÊç zarobki
Na pytanie, co trzeba zrobiç, aby
anestezjolodzy nie wyje˝d˝ali, odpowiedê Dariusza KuÊmierskiego
jest prosta: trzeba podnieÊç lekarzom pensje. Jego zdaniem, pracownicy s∏u˝by zdrowia sà grupà,
która stosunkowo najmniej skorzysta∏a na zmianach ustrojowych
w kraju.
„U∏omnym rozwiàzaniem by∏aby próba ∏atania dziury przez zatrudnianie lekarzy z krajów by∏ego
ZSRR – uwa˝a prof. E. Mayzner-Zawadzka. – W zak∏adzie mam
zatrudnione dwie osoby z Ukrainy,
ale one szkolà si´ w Polsce od kilku lat i zosta∏y pod wzgl´dem kwalifikacji dobrze sprawdzone”.
Anna Gwozdowska
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USG od sponsora
Tarnowskie Góry. Oddzia∏
okulistyczny Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. B. Hagera otrzyma∏ nowoczesny aparat ultrasonograficzny do diagnostyki i terapii
schorzeƒ wzroku, w tym m.in.
guzów w obr´bie oczodo∏u,
siatkówki, naczyniówki i cia∏a
szklistego. Urzàdzenie kosztowa∏o 70 tys. z∏. Sfinansowa∏a je
Grupa PZU.

Szpital dla akademii
Zabrze. Radni podj´li decyzj´
o likwidacji zad∏u˝onego na ponad 15 mln z∏ Szpitala Miejskiego nr 1 przy ul. Wyciska.
Pracownicy majà znaleêç zatrudnienie w innych placówkach, a budynek zostanie przekazany za darmo Âlàskiej Akademii Medycznej.
Wed∏ug Jerzego Go∏ubowicza, prezydenta Zabrza, likwidacja szpitala to jedyne rozsàdne wyjÊcie. Nie stracà na nim
ani pracownicy, ani pacjenci.
D∏ugi sp∏aci miasto, pozyskujàc
pieniàdze na ten cel ze sprzeda˝y obligacji.
Pracownicy szpitala czujà si´
oszukani. To oni chcieli go
przejàç po odd∏u˝eniu. Byli
sk∏onni powo∏aç NZOZ, podobnie jak to zrobiono w sàsiednich Gliwicach, gdzie
wszystkie szpitale miejskie
przekszta∏ci∏y si´ w spó∏ki pracownicze lub komunalne.
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