Badanie Ankietowe Lekarzy
DOTYCZĄCE ŁĄCZENIA PRACY W
PUBLICZNYM I PRYWATNYM
SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA

Metryczka Badania
• W badaniu wzięło udział 2030 lekarzy
• Badanie wykonano w formie ankiety internetowej

poprzez portal Medycyna Praktyczna
• 97% badanych to lekarze a 3% lekarze dentyści

• 62% badanych to lekarze specjaliści, 35% lekarze w
trakcie specjalizacji i 5% lekarze bez specjalizacji
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Wnioski
• 79% lekarzy pracuje maksymalnie w 3 miejscach pracy
• 62% badanych ponad 70% swojego czasu pracy spędza w Publicznej
Ochronie Zdrowia
• Zapytani czego brakuje w ich pracy - 60% badanych wskazała odpowiedniego wynagradzania i 55% dobrej organizacji pracy
• Jako rzeczy najbardziej przeszkadzające w pracy 57% wskazało
nieadekwatne wynagrodzenia, 46% organizacje pracy a 29% fakt, że musi
pracować w kilku miejscach
• Na pytanie o atuty publicznej ochrony zdrowia jako dwa najważniejsze
lekarze wskazali – możliwość lepszego leczenia pacjenta i możliwość
rozwoju zawodowego
• Główne atuty prywatnej ochrony zdrowia to wynagrodzenia (81%) i
organizacja pracy (60%)
• Porównanie obu systemów ochrony zdrowia pokazuje największe
dysproporcje w obszarze wynagradzania lekarzy i organizacji pracy

Wnioski
• 42% badanych łączy pracę w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia
przede wszystkim z powodu niskich zarobków w publicznym systemie i
konieczności dorobienia

• 34% lekarzy nie łączy pracy w obu systemach opieki zdrowotnej
• Na pytanie o kwotę netto zarobków, która gwarantowałaby pracę tylko w
jednym z systemów ochrony zdrowia w obu przypadkach największa grupa
badanych wskazała kwotę powyżej 15 tyś zł. (45% publiczna – 53
prywatna). 14% procent więcej lekarzy wybrałoby publiczną ochronę
zdrowia przy pensji 10-15 tyś vs prywatna.
• W obu deklaracjach wyboru jednego z systemów jest grupa 16% lekarzy,
która nie zgadza się na konieczność wyboru jednego z systemów
niezależnie od kwoty zarobków.

Ilość Miejsc Pracy
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Czego najbardziej brakuje ci w pracy ?
Bezpieczeństwa zatrudnienia

60% Badanych

Docenienia przez przełożonych
Odpowiedniego poziomu wynagrodzenia
Sprawiedliwości w podziale zadań
Dostępności do lekarzy i badań
Bardziej zadowolonych pacjentów
Możliwości pracy w jednym miejscu
Wsparcia przełożonych
Pracy zespołowej z innymi zawodami
Pracy zespołowej z lekarzami
Możliwości rozwoju

55% Badanych

Dobrego szefa
Dobrej organizacji
Dobrej atmosfery
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Co ci przeszkadza w pracy?
Nieadekwatne wynagrodzenia
Kolejki do świadczeń
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Niezadowoleni pacjenci
Niesprawiedliwy podział zadań
Fakt, że muszę pracować w kilku miejscach
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Brak wsparcia ze strony innych zawodów
Brak wsparcia ze strony innych lekarzy
Brak wsparcia przełożonych

Brak perspektywy rozwoju
Organizacja w szpitalu/poradni
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Jakie są największe atuty pracy w
PUBLICZNEJ ochronie zdrowia?
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Wynagrodzenia
Stosunek do pracownika
Organizacja pracy
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Rozwój zawodowy
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Jakie są największe atuty pracy w
PRYWATNEJ ochronie zdrowia?
Możliwość lepszego leczenia pacjenta
Atmosfera
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Wynagrodzenia
Stosunek do pracownika
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Organizacja pracy
Rozwój zawodowy
0

400

800

1200

1600

Publiczna vs. Prywatna
81%

1800

Publiczna
Prywatna

1600
1400

60%

1200

48%

45%

1000

31%

800

26%

600
400

8%

11%

18%
10%

18%

10%

200
0
Rozwój zawodowy

Organizacja pracy

Stosunek do
pracownika

Wynagrodzenia

Atmosfera

Możliwość lepszego
leczenia pacjenta

Dlaczego przede wszystkim łączysz pracę w
państwowej i prywatnej ochronie zdrowia?
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Jeśli lekarze w Polsce musieliby wybrać pracę albo w systemie prywatnym, albo w
publicznym to, ile musiałbyś zarabiać, aby zgodzić się na to i zdecydować na pozostanie
tylko w systemie PUBLICZNYM – podaj kwotę NETTO za jeden etat przy zatrudnieniu
na umowę o pracę:
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16% Badanych

Nie zgadzam się na takie rozwiązanie bez
względu na wysokość wynagrodzenia

45% Badanych

Powyżej 15 tys. Pln

10–15 tys. Pln

32% Badanych
7–10 tys. Pln

5 do 7 tys. Pln
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tylko w systemie PRYWATNYM – podaj kwotę NETTO za jeden etat przy zatrudnieniu
na umowę o pracę:
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16% Badanych

Nie zgadzam się na takie rozwiązanie bez
względu na wysokość wynagrodzenia
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18% Badanych
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5 do 7 tys. Pln
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