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Starzenie siÚ personelu medycznego
– wyzwanie dla polskiego systemu
ochrony zdrowia
Zofia Skrzypczak*
Celem pracy jest przedstawienie zjawiska starzenia siÚ personelu medycznego (lekarze, pielÚgniarki i poïoĝna) na tle starzejÈcego siÚ spoïeczeñstwa Polski. RosnÈcy udziaï w strukturze profesjonalistów medycznych majÈcych prawo wykonywania zawodu grup wiekowych:
„55– 64b lata” oraz „65 lat i wiÚcej”, przy relatywnie niewielkim i malejÈcym udziale ludzi
mïodych grozi wystÈpieniem braku tzw. zastÚpowalnoĂci pokoleniowej. Dzieje siÚ to przy
równoczeĂnie wystÚpujÈcym zjawisku starzenia siÚ spoïeczeñstwa, rodzÈcym zwiÚkszone zapotrzebowanie na usïugi stricte medyczne i opiekuñcze, koniecznoĂÊ rozbudowy systemu opieki
dïugoterminowej, rehabilitacji itp. Zwrócono uwagÚ na obecne problemy oraz te, które mogÈ
pojawiÊ siÚ i pogïÚbiÊ w niedalekiej juĝ przyszïoĂci.
Sïowa kluczowe: zasoby ludzkie w ochronie zdrowia, starzenie siÚ personelu medycznego,
lekarze, pielÚgniarki, poïoĝne.
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Aging of medical personnel – a challenge for the Polish healthcare system
The aim of this paper is presentation of the medical personnel (doctors, nurses and midwife)
aging phenomenon against the background of the aging Polish society. The growing share in
the structure of medical professionals with the license in the age group: “55-64 years” and
“65 years and more”, with a relatively small and decreasing participation of young people,
threatens the occurrence of the lack of the so-called generational replacement. This is happening with the simultaneous occurrence of the phenomenon of an aging population that raises
the increased demand for strictly medical and care services, the need to develop a long-term
care system, rehabilitation, etc. Attention was paid to the current problems and those that may
arise and deepen in the near future.
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1. Wprowadzenie
IstotnÈ cechÈ charakterystycznÈ wspóïczesnych spoïeczeñstw jest przyspieszony
proces ich starzenia siÚ. Zmiany w strukturze populacji, bÚdÈce efektem starzenia siÚ
spoïeczeñstw, majÈ istotny wpïyw na zasoby
siïy roboczej – ich wielkoĂÊ i strukturÚ, na
stan budĝetu pañstwa, konkurencyjnoĂÊ
gospodarek. (Suchecka i Jewczak, 2018).
Starzenie siÚ spoïeczeñstw oznacza równoczeĂnie starzenie siÚ grup wykonujÈcych
róĝne zawody i peïniÈcych rozmaite funkcje
spoïeczno-ekonomiczne.
Zasoby ludzkie sÈ jednym z zasadniczych elementów systemu opieki zdrowotnej w kaĝdym kraju. Ich liczebnoĂÊ
ib struktura determinujÈ w duĝym stopniu
jakoĂÊ Ăwiadczonych usïug medycznych,
dostÚpnoĂÊ opieki medycznej, wpïywajÈ na
opinie pacjentów o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej. Zasoby ludzkie
rozumiane sÈ takĝe jako zasoby kwalifikacji i umiejÚtnoĂci wszystkich pracowników,
funkcjonujÈcych w systemie opieki zdrowotnej (Wyzwania, 2009).
W starzejÈcym siÚ spoïeczeñstwie,
wymagajÈcym coraz szerszego wachlarza
oraz wiÚkszej iloĂci i czÚstotliwoĂci Ăwiadczonych usïug medycznych, starzeje siÚ
równieĝ personel medyczny (wystÚpujÈcy
w niezadowalajÈcej iloĂci).
Celem niniejszego opracowania jest
analiza zjawiska starzenia siÚ personelu
medycznego w Polsce oraz problemów,
które to zjawisko generuje obecnie ibbÚdzie
generowaÊ w przyszïoĂci, zwïaszcza w obliczu starzejÈcego siÚ polskiego spoïeczeñstwa. Rozwaĝania dotyczÈ gïównych i naj-

bardziej licznych grup profesjonalistów
medycznych – lekarzy oraz pielÚgniarek
ibpoïoĝnych.
W pracy posïuĝono siÚ analizÈ opisowÈ,
wykorzystano dane statystyki publicznej
ibmateriaïy ěródïowe.

2. Zasoby ludzkie w polskim
systemie ochrony zdrowia
i ich wykorzystanie
Zawodem medycznym jest zajÚcie polegajÈce na dziaïaniach medycznych oraz
udzielaniu Ăwiadczeñ zdrowotnych w celu
ochrony zdrowia pacjenta. IstniejÈ uregulowania prawne, dziÚki którym moĝna wyróĝniÊ zawody medyczne, takie jak: lekarz
ib lekarz dentysta, pielÚgniarka ib poïoĝna,
diagnosta laboratoryjny, ratownik medyczny
i farmaceuta. Zawody medyczne sÈ tzw.
zawodami regulowanymi. Posiadanie prawa
wykonywania zawodu medycznego, np.
lekarza, pielÚgniarki i poïoĝnej, uzyskuje
siÚ z chwilÈ wpisania osoby zainteresowanej do stosownego rejestru prowadzonego
przez NaczelnÈ IzbÚ LekarskÈ oraz IzbÚ
PielÚgniarek i Poïoĝnych. W wiÚkszoĂci
krajów europejskich dane statystyczne
dotyczÈce zasobów ludzkich w ochronie
zdrowia zawierajÈ informacje zarówno
obliczbie osób uprawnionych do wykonywania okreĂlonych zawodów medycznych, jak
teĝ ob liczbie osób faktycznie pracujÈcych
wbsektorze ochrony zdrowia.
W tabeli 1 przedstawiono zestawienie
liczby lekarzy, pielÚgniarek i poïoĝnych
majÈcych prawo wykonywania zawodu oraz
zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia
w Polsce w latach 2010–2016.

Tabela 1. Liczba lekarzy, pielÚgniarek i poïoĝnych majÈcych prawo wykonywania zawodu oraz zatrudnionych w placówkach sektora ochrony zdrowia w Polsce w latach 2010–2016

Rok

Z prawem wykonywania zawodu

Zatrudnieni w ochronie zdrowia

lekarze

pielÚgniarki

Poïoĝne

lekarze

pielÚgniarki

poïoĝne

2010

134 292

282 420

34 302

79 337

184 944

22 193

2011

136 208

282 483

34 607

82 376

194 225

22 730

2012

137 109

285 339

35 154

82 944

200 138

24 069

2013

139 595

279 979

34 826

83 371

189 014

22 473

2014

141 390

282 472

35 468

85 789

187 597

21 949

2015

142 962

285 431

36 103

86 533

185 860

22 051

2016

144 982

288 446

36 839

89 819

184 400

22 400

½ródïo: zestawienie wïasne na podstawie Biuletynów Statystycznych Ministerstwa Zdrowia z lat
2011– 2017, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa, www.csioz.gov.pl
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Liczba lekarzy majÈcych prawo wykonywania zawodu wzrosïa w latach 2010– 2016
ze 135 tys. do 145 tys. (wzrost o 8%), natomiast zatrudnienie w systemie ochrony
zdrowia wzrosïo z 80 tys. do prawie 90 tys.
(wzrost o 12,5% i staïa tendencja wzrostowa).
DominujÈcÈ liczebnie grupÈ wĂród
profesjonalistów medycznych sÈ w Polsce
pielÚgniarki – w latach 2010–2016 liczba
pielÚgniarek legitymujÈcych siÚ prawem
wykonywania zawodu minimalnie wzrosïa:
z 282,5 tys. do 288,5 tys. (wzrost o nieco
ponad 2%), a ich zatrudnienie w sektorze
publicznym i niepublicznym wahaïo siÚ

wb przedziale. 185–200 tys. pielÚgniarek
(zbtendencjÈ spadkowÈ w ostatnim okresie).
Liczba poïoĝnych majÈcych prawo
wykonywania zawodu wzrosïa w latach
2010–2016 z nieco ponad 34 tys. do ponad
36,5 tys. (wzrost o prawie 7,5%); natomiast
zatrudnienie poïoĝnych w sektorze ochrony
zdrowia wahaïo siÚ w analizowanym okresie w przedziale 22–24 tys. osób.
Niezwykle istotne jest ustalenie relacji
miÚdzy profesjonalistami zatrudnionymi
w placówkach sektora ochrony zdrowia
ab zasobami lekarzy, pielÚgniarek i poïoĝnych, majÈcych prawo wykonywania
zawodu (rysunek 1).

Rysunek 1. Lekarze, pielÚgniarki i poïoĝne zatrudnione w systemie ochrony zdrowia w Polsce w latach
2010–2016 jako % majÈcych prawo wykonywania zawodu
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½ródïo: obliczenie wïasne na podstawie tabeli 1.

SpoĂród objÚtych analizÈ zawodów
medycznych jedynie w przypadku lekarzy
odnotowano w latach 2010–2016 niewielkÈ
tendencjÚ wzrostowÈ odsetka posiadajÈcych prawo wykonywania zawodu ibzatrudnionych w systemie opieki zdrowotnej
(zbpoziomu 59% do 62%, czyli o 3 punkty
procentowe). W grupach pielÚgniarek
ib poïoĝnych prawidïowoĂciÈ jest natomiast
wzrost owego wspóïczynnika w latach
2010– 2012 i zdecydowana tendencja spadkowa w nastÚpnym okresie: dla pielÚgniarek
z 70% w roku 2012 do 64% w roku 2016; dla
poïoĝnych – z 68,5% do prawie 61%.
Fakt, ĝe liczba zatrudnionych w polskim
systemie ochrony zdrowia profesjonalistów
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medycznych jest o ok. 35–40% niĝsza od
liczby osób posiadajÈcych prawo wykonywania zawodu wynika z tego, ĝe w grupie osób zarejestrowanych, tzn. majÈcych
prawo wykonywania zawodu – oprócz pracujÈcych w placówkach ochrony zdrowia
–bsÈ takĝe osoby:
• pracujÈce w innych zawodach;
• pracujÈce za granicÈ;
• przebywajÈce na urlopach macierzyñskich i wychowawczych;
• przebywajÈce na emeryturze lub rencie.
Do podjÚcia pracy poza systemem opieki
zdrowotnej w kraju oraz do wyjazdu do
pracy za granicÈ motywujÈ posiadajÈcych
prawo wykonywania zawodu lekarzy, pielÚ-
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gniarki i poïoĝne przede wszystkim trudne
warunki pracy w Polsce, brak wyraěnej
Ăcieĝki kariery zawodowej (np. wb przypadku lekarzy – utrudniony dostÚp do specjalizacji) i – a czasami przede wszystkim
– niskie wynagrodzenia oferowane wb sektorze ochrony zdrowia (przede wszystkim
pielÚgniarkom i poïoĝnym) (Haczyñski
ibin., 2018).
Emigracja z Polski lekarzy, pielÚgniarek
i poïoĝnych nasiliïa siÚ po wejĂciu Polski do
Unii Europejskiej. Na terenie UE dostÚp
do wykonywania zawodu medycznego podlega harmonizacji w zakresie niezbÚdnym
do swobodnego przepïywu osób i usïug
wbramach wspólnego rynku (na podstawie
zapisów Traktatu UstanawiajÈcego WspólnotÚ EuropejskÈ). Dla profesjonalistów
medycznych oznacza to peïnÈ swobodÚ
przemieszczania siÚ pomiÚdzy krajami
czïonkowskimi, swobodÚ wykonywania
zawodu lub podejmowania dziaïalnoĂci.
Trudno precyzyjnie okreĂliÊ liczbÚ polskich profesjonalistów medycznych, którzy
wyjechali do pracy za granicÈ – pewnym
miernikiem potencjalnego zainteresowania
emigracjÈ jest liczba zaĂwiadczeñ o kwalifikacjach zawodowych wydawanych przez
profesjonalne stowarzyszenia, tj. izby lekarskie oraz izby pielÚgniarek i poïoĝnych.
Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie Naczelnej Izby Lekarskiej w 2015 r.
zaĂwiadczenia potwierdzajÈce posiadanie formalnych kwalifikacji zawodowych
wydano ponad 9300 lekarzom ubiegajÈcym
siÚ o uznanie kwalifikacji w innych krajach
UE. Stanowiïo to 7,1% osób wykonujÈcych
zawód lekarza (Zgliczynski i in., 2016).
Wedïug danych Naczelnej Izby PielÚgniarek i Poïoĝnych w okresie 1.05.2004–
31.12.2013 wydano ponad 16000 „zaĂwiadczeñ na potrzeby uznawania kwalifikacji
zawodowych” (Zabezpieczenie, 2015).
Liczba wydawanych zaĂwiadczeñ nie jest
w peïni miarodajnym wskaěnikiem, gdyĝ
czÚsto profesjonaliĂci medyczni (zwïaszcza
pielÚgniarki) podejmujÈ prace w innych
krajach bez pobranego w Polsce zaĂwiadczenia. Emigracja personelu medycznego
jest szczególnie niekorzystna dla przyszïoĂci polskiego systemu opieki zdrowotnej,
poniewaĝ emigrujÈ najczÚĂciej osoby mïode
i energiczne, majÈce wysokie kwalifikacje
zawodowe, z dobrÈ znajomoĂciÈ jÚzyków
obcych.
Fakt, ĝe tylko czÚĂÊ osób posiadajÈcych prawo wykonywania zawodu podej-

muje zatrudnienie w placówkach systemu ochrony zdrowia w kraju nie jest
zjawiskiem wystÚpujÈcym tylko w Polsce.
Odnotowuje siÚ je takĝe w innych krajach
europejskich. Na przykïad w przypadku
lekarzy zbliĝony do osiÈganego wb Polsce
wskaěnik wykorzystania zasobów wbplacówkach ochrony zdrowia wystÈpiï w latach
2012–2014 we Wïoszech (ok. 60%). Wyĝsze, bo ok. 70-procentowe wykorzystanie w sektorze opieki medycznej lekarzy
posiadajÈcych prawo wykonywania zawodu
charakteryzowaïo w ostatnich 10 latach systemy ochrony zdrowia Niemiec i Szwecji,
a wskaěniki zawierajÈce siÚ w przedziale
75–80% cechowaïy systemy opieki medycznej Hiszpanii, Norwegii i Wielkiej Brytanii
(Haczyñski i in., 2017).
W przypadku Polski dochodzi jednak
jeszcze dodatkowa, niezwykle istotna,
ab niekorzystna okolicznoĂÊ – otóĝ Polska
jest krajem zajmujÈcym odlegïe miejsca
wb zestawieniach, budowanych na podstawie wskaěników prezentujÈcych liczbÚ lekarzy ib pielÚgniarek w przeliczeniu na 1000
mieszkañców kraju (OECD, 2017; Haczyñski i in., 2018).
W zestawieniu praktykujÈcych lekarzy przypadajÈcych na 1000 mieszkañców
wb europejskich krajach OECD w 2015 r.
Polska zajÚïa – ze wskaěnikiem 2,3 lekarza – przedostatniÈ pozycjÚ (gorsza sytuacja wystÈpiïa jedynie w Turcji). Naleĝy
takĝe zauwaĝyÊ, ĝe w latach 2000–2015
wbwiÚkszoĂci krajów europejskich odnotowano –bibto czasami zdecydowany – wzrost
poziomu owego wskaěnika np. w Austrii
–b zb 3,9 wb 2000 r. do 5,1 lekarza na 1000
mieszkañców w roku 2015; w Norwegii
–bwzrost z 3,4 do 4,4; na Litwie – zb3,6 do
4,3; w Niemczech – wzrost z 3,3 do 4,1.
W Polsce w tym okresie odnotowano jedynie minimalny wzrost wskaěnika lekarzy
przypadajÈcych na 1000 mieszkañców
–bzbpoziomu 2,2 do 2,3 (OECD, 2017).
Równieĝ niekorzystnie przedstawia siÚ
sytuacja Polski w zestawieniu praktykujÈcych pielÚgniarek przypadajÈcych na 1000
mieszkañców – Polska zajmuje w nim jedno
z ostatnich miejsc wĂród europejskich krajów OECD: analizowany wskaěnik wzrósï
wblatach 2000–2015 z poziomu 5,0 do jedynie 5,2 (gorsza sytuacja wystÚpowaïa jedynie w Turcji, Grecji i na otwie). W wiÚkszoĂci krajów europejskich odnotowano
wbtym okresie zwiÚkszenie liczby praktykujÈcych pielÚgniarek przypadajÈcych na 1000
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mieszkañców (np. w Szwajcarii – z 12,9 do
18 w roku 2015, w Danii – z 12,4 do 16,7,
w Finlandii – z 10,7 do 14,7, we Francji
–b zb 6,7 do 9,9). (OECD, 2017; Haczyñski
i in., 2018).
Jedynie w miÚdzynarodowych zestawieniach poïoĝnych Polska – ze wskaěnikiem
0,93 na 1000 mieszkañców – plasuje siÚ
czoïówce krajów europejskich. Wyĝszymi
wskaěnikami legitymujÈ siÚ jedynie dwa
kraje skandynawskie: Szwecja (1,19) i Finlandia (1,03) (Skrzypczak, 2018). Naleĝy
jednak mieÊ na uwadze fakt, ĝe poïoĝne
odgrywajÈ róĝnÈ rolÚ w organizacji systemów opieki medycznej w poszczególnych
krajach i majÈ mocno zróĝnicowany zakres
uprawnieñ i obowiÈzków.

3. Starzenie siÚ polskich
profesjonalistów medycznych
CechÈ charakteryzujÈcÈ grupy profesjonalistów medycznych w Polsce jest ich specyficzna struktura wiekowa, z dominujÈcym
udziaïem (60–70%) osób liczÈcych „45 lat
ibwiÚcej” oraz z rosnÈcym w szybkim tempie
udziaïem grupy wiekowej „55 lat i wiÚcej”.
Oznacza to rosnÈce zaawansowanie wiekowe przeciÚtnego specjalisty medycznego,
czyli starzenie siÚ polskich profesjonalistów
medycznych.
W tabeli 2 przedstawiono strukturÚ
wedïug wieku lekarzy, pielÚgniarek i poïoĝnych majÈcych prawo wykonywania zawodu
w latach 2012–2016.

Tabela 2. Struktura wg wieku uprawnionych do wykonywania zawodu lekarzy, pielÚgniarek i poïoĝnych
w latach 2012–2016 (w %, wg stanu na dzieñ 31 grudnia)

Struktura wedïug wieku
poniĝej 35 lat

35–44 lat

45–54 lat

55–64 lat

65 lat i wiÚcej

2012

17,0

19,3

23,9

19,4

20,4

2013

17,5

18,2

23,3

20,1

20,9

2014

17,7

17,2

23,0

20,7

21,4

2015

17,9

16,3

22,8

21,1

21,9

2016

18,7

15,7

22,4

21,2

22,1

2012

8,8

29,9

33,5

22,3

5,5

2013

8,3

29,1

33,9

23,8

4,9

2014

8,4

25,6

34,0

26,0

6,0

2015

8,8

22,3

34,1

27,3

7,5

2016

9,1

19,5

34,1

27,8

9,5

2012

13,5

28,5

35,8

18,3

3,9

2013

13,6

25,3

34,3

21,4

5,4

2014

13,5

22,9

34,8

22,6

6,2

2015

14,4

19,7

34,3

23,7

7,9

2016

15,4

17,7

33,3

24,8

8,8

Lekarze

PielÚgniarki

Poïoĝne

½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia z lat 2011–2017,
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa, www.csioz.gov.pl oraz dane zbzestawieñ pielÚgniarek i poïoĝnych klasyfikowanych wg wieku www.arch.nipip.pl (dostÚp 2.05.2018).
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Analiza danych zawartych w tabeli 2
pozwala stwierdziÊ, ĝe w latach 2012–2016
wzrósï udziaï dwóch najstarszych grup
wiekowych, tj. „55–64 lata” oraz „65 lat
i wiÚcej” w strukturze majÈcych prawo
wykonywania zawodu lekarzy, pielÚgniarek i poïoĝnych. Systematycznie zmniejszaï
siÚ natomiast udziaï w strukturze wiekowej grupy „35–44 lata” (z najmniejszÈ siïÈ
wĂród lekarzy – spadek udziaïu o ponad
3b punkty procentowe; z bardzo duĝÈ siïÈ
wb grupie pielÚgniarek – spadek o ponad
10b pp i poïoĝnych – spadek o ponad
11bpp). Udziaï najmïodszej grupy wiekowej
–b „poniĝej 35 lat” jest wzglÚdnie stabilny
(zbniewielkÈ tendencjÈ wzrostowÈ).
Naleĝy mieÊ jednak na uwadze fakt,
ĝe prezentowane zestawienie dotyczy
struktury wedïug wieku profesjonalistów medycznych posiadajÈcych prawo
wykonywania zawodu, a nie praktykujÈcych wb zawodzie na terenie Polski – a to
wïaĂnie najmïodsi lekarze, pielÚgniarki
ib poïoĝne najczÚĂciej decydujÈ siÚ na

emigracjÚ ib pracÚ w zawodzie poza granicami kraju lub na pozostanie w kraju, ale
odejĂcie zb zawodu (Buchan i in., 2014).
Naleĝy zatem domniemywaÊ, iĝ struktura
wg wieku profesjonalistów medycznych
zatrudnionych w sektorze ochrony zdrowia
w Polsce jest jeszcze bardziej niekorzystna.
Dla grupy lekarzy charakterystycznym
jest znaczÈcy (ponad 20%) i majÈcy tendencjÚ wzrostowÈ udziaï osób w wieku powyĝej 65 lat (rysunek 2). Niewiele mniejszy
(liczÈcy okoïo 20%) udziaï w strukturze wg
wieku majÈ lekarzy z grupy wiekowej: 5564
lata. A zatem – ponad 40% lekarzy majÈcych prawo wykonywania zawodu stanowiÈ
osoby w wieku „55 i wiÚcej” lat.
Udziaï w strukturze wiekowej lekarzy
majÈcych mniej niĝ 35 lat uksztaïtowaï
siÚ w analizowanym okresie w przedziale
17–18,7% (niewielka tendencja wzrostowa), ale – jak juĝ wspominano – moĝna
przypuszczaÊ, ĝe wïaĂnie wĂród najmïodszych lekarzy odsetek emigrujÈcych jest
najwiÚkszy.

Rysunek 2. Struktura wedïug wieku lekarzy majÈcych prawo wykonywania zawodu w Polsce w roku
2016 (%)
poniżej 35 lat

%
100
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20,4
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie tabeli 2.

OĂrodek Analiz, Studiów i Informacji Naczelnej Izby Lekarskiej okreĂliï
dla roku 2015 ĂredniÈ wieku lekarzy na

49,5blat, ablekarza specjalisty – na 54,5 lat.
Wbtabelib3 przedstawiono ĂredniÈ wieku dla
lekarzy wybranych specjalnoĂci.
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Tabela 3. ¥rednia wieku lekarzy wybranych specjalnoĂci w 2015 roku

¥rednia wieku
55,6
52,7
56,0
54,6
55,2
52,9
52,9
56,1
51,7
49,8
51,3
54,2
47,6
51,9
56,1
56,1
50,9
57,3
54,7

SpecjalnoĂÊ
Alergologia
Anestezjologia
Chirurgia dzieciÚca
Chirurgia klatki piersiowej
Chirurgia ogólna
Chirurgia onkologiczna
Choroby wewnÚtrzne
Dermatologia
Geriatria
Kardiochirurgia
Kardiologia
Okulistyka
Onkologia
Ortopedia
Pediatria
Poïoĝnictwo i ginekologia
Psychiatria
Reumatologia
Urologia

½ródïo: Zestawienie wïasne na podstawie: „Demografia lekarza specjalisty”, zaïÈcznik nr 1, OĂrodek
Analiz, Studiów i Informacji Naczelnej Izby Lekarskiej, https://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_
file/0006/99744/zalacznik-1-do-demografia-2015-v-0704.pdf (dostÚp: 2.05.2018).

WĂród pielÚgniarek (rysunek 3) odnotowano w latach 2012–2016 zdecydowany

wzrost udziaïu grupy wiekowej „55–64
lata”: z 22,3% do 27,8% (o 5,5 pp) i mniej-

Rysunek 3. Struktura wedïug wieku pielÚgniarek majÈcych prawo wykonywania zawodu w Polsce
wbroku 2016 (%)
poniżej 35 lat
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie tabeli 2.

160

Studia i Materiaïy 2/2018 (28), cz. 1

szy grupy wiekowej „65 lat i wiÚcej”: z 5,5%
do 9,5% (o 4 pp), przy jednoczesnym bardzo silnym spadku udziaïu grupy wiekowej „35–44 lata”: z prawie 30% do 19,5%
(obponad 10 pp).
W grupie poïoĝnych (rysunek 4) odnotowano w latach 2012–2016 zbliĝone tendencje, jak te cechujÈce populacjÚ pol-

skich pielÚgniarek. NastÈpiï zdecydowany
wzrost udziaïu grupy wiekowej „55–64 lata”
zb18,3% do 24,8% (o 6,5 pp) i nieco mniejszy wzrost udziaïu grupy wiekowej „65 lat
i wiÚcej”: z ok. 4% do 9% (o ok. 5 pp),
przy jednoczesnym bardzo silnym spadku
udziaïu grupy wiekowej „35–44 lata”:
zb28,5% do ok. 17,5% (spadek o 11 pp).

Rysunek 4. Struktura wedïug wieku poïoĝnych majÈcych prawo wykonywania zawodu w Polsce wbroku
2016 (%)
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie tabeli 2.

Zaprezentowane dla populacji pielÚgniarek i poïoĝnych zmiany w strukturze
wiekowej znajdujÈ wyraěne odzwierciedle-

nie w zdecydowanie i systematycznie rosnÈcej Ăredniej wieku tych profesjonalistów
(rysunek 5).

Rysunek 5. ¥rednia wieku pielÚgniarek i poïoĝnych w Polsce w latach 2008–2016
pielęgniarki

położne
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie: Zabezpieczenie spoïeczeñstwa polskiego w Ăwiadczenia
pielÚgniarek i poïoĝnych, Raport Naczelnej Rady PielÚgniarek i Poïoĝnych, Warszawa, marzec 2017.
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¥rednia wieku pielÚgniarki w latach
2008–2016 wzrosïa z nieco ponad 44 lat
do prawie 51 lat, a Ărednia wieku poïoĝnej
–b wzrosïa z nieco ponad 43 lat do prawie
49blat. W obu zatem profesjach w ciÈgu niespeïna 10 lat odnotowano wzrost Ăredniej
wieku o 5,5–6,5 lat.

Na rysunku 6 zestawiono strukturÚ wg
wieku lekarzy, pielÚgniarek i poïoĝnych
majÈcych prawo wykonywania zawodu
wb roku 2016 (wedïug stanu na dzieñ
31bgrudnia).

Rysunek 6. Struktura wg wieku uprawnionych do wykonywania zawodu lekarzy, pielÚgniarek i poïoĝnych (stan na dzieñ 31 grudnia 2016 roku)
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½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia 2017, CSIOZ
Warszawa 2017, www.csioz.gov.pl/staystyka/biuletyn-statystyczny/

Na dzieñ 31 grudnia 2016 roku ponad
22% lekarzy, 9,5% pielÚgniarek i prawie
9% poïoĝnych, majÈcych prawo wykonywania zawodu stanowiïy osoby w wieku „65blat
i wiÚcej”; ponad 21% lekarzy, prawie 28%
pielÚgniarek i prawie 25% poïoĝnych – byïo
w wieku „55–64 lata”. Niespeïna 19% lekarzy, tylko 9% pielÚgniarek i ponad 15%
poïoĝnych uprawnionych do wykonywania
zawodu stanowiïy osoby mïode, majÈce
„poniĝej 35 lat”. Jest to bardzo niepokojÈce zjawisko, ĂwiadczÈce o braku zastÚpowalnoĂci pokoleniowej w tych, tak bardzo
waĝnych dla prawidïowego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, profesjach
medycznych (Haczyñski i in., 2017).
Porównanie wskaěnika przedstawiajÈcego udziaï w populacji polskich lekarzy
tych w wieku „55 lat i wiÚcej” – 43,3% (rok
2016) z danymi statystyki miÚdzynarodowej pozwala na stwierdzenie, ĝe wiÚkszy lub
zbliĝony udziaï lekarzy tej grupy wiekowej
charakteryzowaï takĝe inne kraje euro162

pejskie (rok 2015), np.: Wïochy –b 53,3%,
Estonia – 46,7%, Francja – 46,6%, otwa
– 46,2%, Belgia – 44,4%, Niemcy – 43,9%
(OECD, 2017). Dïugi okres edukacji
ib ksztaïcenia zawodowego mïodej kadry
spowoduje zatem w wielu krajach powstanie w najbliĝszym czasie luki pokoleniowej,
w wyniku której osoby podejmujÈce pracÚ
zawodowÈ bÚdÈ miaïy ograniczone moĝliwoĂci nauki zawodu od starszych, doĂwiadczonych specjalistów.

4. StarzejÈcy siÚ personel medyczny
w starzejÈcym siÚ spoïeczeñstwie
Polski
Przygotowany w roku 2015 przez KomisjÚ EuropejskÈ The 2015 Ageing Report
wymienia PolskÚ jako jeden z krajów,
wbktórym w nadchodzÈcych latach wystÈpi
z duĝym nasileniem zjawisko starzenia siÚ
spoïeczeñstwa (The 2015 Ageing, 2016).
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Tabela 4. Liczba mieszkañców Polski i ich struktura wedïug wieku w 2013 roku oraz prognoza na lata
2020–2060

2013

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

38,5

38,4

38,0

37,5

36,8

36,2

35,5

34,8

34,0

33,2

Dzieci
(0–14 lat)

15,0

15,3

14,5

13,6

12,8

12,6

12,9

13,2

13,2

13,0

Populacja w wieku
25–54 lata

43,6

43,0

42,4

40,7

38,8

36,3

34,8

33,8

33,5

33,6

PracujÈcy w wieku
15–64 lat

70,5

66,3

64,3

63,7

63,5

62,2

59,8

56,9

55,0

54,1

Populacja osób
powyĝej 65 roku
ĝycia

14,5

18,4

21,2

22,7

23,7

25,1

27,3

29,9

31,8

33,0

Populacja osób
w wieku 80 lat
i wiÚcej

3,8

4,4

4,4

5,8

7,7

9,2

9,5

9,5

10,4

12,3

LudnoĂÊ ogóïem
(mln)
w tym:
(% udziaï)

½ródïo: zestawienie na podstawie The 2015 Ageing Report, EUROPEAN ECONOMY 3|2015, Economic
and Financial Affairs, Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013–2060),
European Union, 2016, s. 379.

Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej – do 2060 r. ludnoĂÊ caïej Polski
zmniejszy siÚ z 38,5 mln do 33,2 mln osób
(czyli o ok. 5 mln). Szczególnie silny spadek
liczebnoĂci dotyczyÊ bÚdzie grupy wiekowej
25–54 lata, która w roku 2013 stanowiïa
43,6% spoïeczeñstwa, a w roku 2060 – jej
udziaï zmniejszy siÚ do 33,6% (o 10 pp).
Udziaï populacji w wieku „65+” w polskim spoïeczeñstwie bÚdzie systematycznie rósï: z rzeczywistego poziomu 14,5%
w roku 2013 do prognozowanych: 25%
wbroku 2040 i 33% w roku 2060.
Udziaï w populacji osób w wieku „80blat
i wiÚcej” – który w 2013 roku wynosiï jedynie 3,8% ma – zgodnie z prognozÈ – zwiÚkszyÊ siÚ do 9,2% w roku 2040 i do 12,3%
wbroku 2060.
Jak wskazujÈ wyniki badañ, wraz z wiekiem wzrasta czÚstoĂÊ wystÚpowania chorób
i dolegliwoĂci przewlekïych (Stan zdrowia,
2016). O ile nieco ponad 25% dzieci do
15. roku ĝycia chorowaïo na przynajmniej
jednÈ chorobÚ lub dolegliwoĂÊ przewlekïÈ,
o tyle dla populacji ludzi dorosïych wskaěnik ten wyniósï juĝ prawie 60%.
CzÚstoĂÊ wystÚpowania schorzeñ przewlekïych wzrasta gwaïtownie po ukoñcze-

niu 50. roku ĝycia. Ponad 80% osób bÚdÈcych w wieku „50 lat i wiÚcej” deklarowaïo
wystÚpowanie u siebie przynajmniej jednej choroby lub dolegliwoĂci przewlekïej,
podczas gdy w mïodszej grupie (40–49 lat)
–btakÈ deklaracjÚ zïoĝyïa jedynie mniej wiÚcej co druga osoba. Naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe
wystÚpowanie choroby przewlekïej wymaga
systematycznej opieki medycznej, kontaktów zarówno z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej, jak i specjalistÈ, regularnego brania leków; wĂród osób starszych
jest równieĝ wyĝszy odsetek osób niepeïnosprawnych.
W tabeli 5 zestawiono ĂredniÈ liczbÚ
wizyt u lekarzy ogólnych i u lekarzy specjalistów dla róĝnych grup wiekowych wbpopulacji osób dorosïych (badania przeprowadzono w 2014 r.).
Wyraěnie widaÊ, ĝe liczba wizyt u lekarza (na 100 osób) wzrasta wraz z wiekiem
i w przypadku osób „powyĝej 70 lat” jest:
w przypadku lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej ponad trzykrotnie wyĝsza,
ab wb przypadku lekarza specjalisty – okoïo
dwukrotnie wyĝsza niĝ liczba wizyt osób
20-blub 30-letnich.

Wydziaï ZarzÈdzania UW DOI 10.7172/1733-9758.2018.28.13

163

Tabela 5. ¥rednia liczba wizyt osób dorosïych u lekarza POZ i specjalisty w ciÈgu 4 tygodni

¥rednia liczba wizyt u lekarza
Wiek

ogólnego (lekarza POZ)
lub rodzinnego

specjalisty

na 100 osób
korzystajÈcych

na 100 osób

na 100 osób
korzystajÈcych

na 100 osób

20–29

65

26

82

23

30–39

68

30

81

27

40–49

78

39

84

29

50–59

86

54

90

38

60–69

98

75

91

49

70–79

113

95

103

63

80 lat i wiÚcej

112

96

90

49

½ródïo: zestawienie wïasne na podstawie Stan zdrowia ludnoĂci Polski w 2014 roku (2016). Warszawa:
GUS, s. 130, tabela 20, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnoscipolski-w-2014-r-,6,6.html

W tabeli 6 przedstawiono strukturÚ polskiej populacji oraz strukturÚ porad ambu-

latoryjnych wedïug wieku pacjentów w 2016
roku.

Tabela 6. Struktura populacji oraz struktura porad ambulatoryjnych wedïug wieku pacjentów w Polsce
w 2016 roku

Struktura ludnoĂci
wg wieku
(stan na 30.06.2016)

Porady
POZ

specjalistyczne

stomatologiczne

0–17 lat

17,9

21,7

12,9

29,0

18–64 lata

66,0

46,8

59,6

56,6

65+ lat

16,1

31,5

27,5

14,4

Ogóïem

100,0

100,0

100,0

100,0

½ródïo: Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 roku (2017). Warszawa: GUS, tab. 2c, s. 124.

Porównanie struktury wiekowej polskiego spoïeczeñstwa ze strukturÈ iloĂci porad ambulatoryjnych udzielonych
pacjentom pozwala stwierdziÊ, ĝe osoby
wbwieku 65+, stanowiÈce w 2016 r. ok. 16%
polskiego spoïeczeñstwa otrzymaïy: 31,5%
porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i 27,5% wszystkich porad lekarzy
specjalistów.
Równieĝ opieka dïugoterminowa, której celem jest zapewnienie pacjentowi
caïodobowych Ăwiadczeñ pielÚgnacyjnych,
opiekuñczych i rehabilitacyjnych oraz
kontynuacji leczenia farmakologicznego
wb dïuĝszym czasie odgrywa coraz wiÚkszÈ

164

rolÚ wraz zbpostÚpujÈcym procesem starzenia siÚ spoïeczeñstwa. Analiza struktury
wieku osób przebywajÈcych w takich placówkach w 2016 r. wykazaïa, ĝe ponad 75%
pacjentów stanowiïy osoby w wieku „65 lat
i wiÚcej” (z czego ponad poïowÚ stanowiïy
osoby w tzw. póěnej staroĂci, tj.b liczÈce
„80blat i wiÚcej”). Pacjenci w wieku 41–64
lata stanowili blisko 1/5 podopiecznych,
natomiast osoby do 40. roku ĝycia niespeïna 5% (Zdrowie, 2017).
Takĝe analiza korzystania z usïug diagnostyki laboratoryjnej wskazuje na wyraěnie zróĝnicowanie czÚstotliwoĂci ze wzglÚdu
na wiek. WĂród osób w wieku poniĝej 25blat
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jedynie ¼ populacji wykonywaïa w roku
2016 badania laboratoryjne. W starszych
grupach wiekowych odsetek korzystajÈcych
z badañ diagnostyki laboratoryjnej rósï
natomiast systematycznie wraz z wiekiem
respondentów – wĂród osób najstarszych,
w wieku powyĝej 79 lat wyniósï juĝ prawie
80% (Zdrowie, 2017).
Naleĝy stwierdziÊ, iĝ system opieki zdrowotnej nad osobami starszymi w Polsce nie
speïnia standardów podejĂcia geriatrycznego, nie jest dostosowany do potrzeb tej
czÚĂci populacji, poniewaĝ oferuje zainteresowanym Ăwiadczenia zdezintegrowane,
rozproszone i niespójne. Z reguïy dïugotrwaïa opieka nad powaĝnie chorymi osobami starszymi spoczywa w Polsce gïównie
na barkach rodziny, która wbniedostatecznym stopniu wspomagana jest usïugami
medycznymi i pozamedycznymi systemu
opieki spoïecznej pañstwa. Eksperci zwracajÈ takĝe uwagÚ na niedostateczne przygotowanie lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej do opieki geriatrycznej oraz
brak zharmonizowania opieki wysokospecjalistycznej, co moĝe staÊ siÚ przyczynÈ
nieskutecznego leczenia lub pogorszenia siÚ stanu zdrowia chorych w starszym
wieku. Dyskryminacja w zakresie procedur
diagnostycznych i leczniczych ze wzglÚdu
na wiek, brak peïnej geriatrycznej analizy
przeciwwskazañ podczas kwalifikowania
chorych do wysokospecjalistycznych procedur bywa przyczynÈ nieskutecznoĂci leczenia lub wystÈpienia dziaïañ niepoĝÈdanych
u duĝej czÚĂci chorych w starszym wieku.
(Haczyñski, 2018).
Ocenia siÚ, ĝe w Polsce wystÚpujÈ niedobory profesjonalnych kadr opieki geriatrycznej i istnieje potrzeba stworzenia kompleksowego systemu opieki geriatrycznej.
ObniezadowalajÈcym poziomie specjalistycznej opieki zdrowotnej nad osobami starszymi Ăwiadczy chociaĝby niewielka liczba
lekarzy geriatrów – w roku 2015 pracowaïo
328 lekarzy majÈcych specjalizacjÚ w tym
zakresie i 160 lekarzy odbywaïo specjalizacjÚ z geriatrii; Ărednia wieku lekarza geriatry
wynosiïa 51,7 lat (Demografia, 2015). NiezadowalajÈca jest takĝe liczba pielÚgniarek
ze specjalizacjÈ w dziedzinie pielÚgniarstwa
geriatrycznego oraz brakuje placówek geriatrycznych czy szpitalnych oddziaïów geriatrycznych (Narodowy Fundusz Zdrowia
nisko wycenia opiekÚ geriatrycznÈ).
Opieka nad osobami w wieku starszym
powinna byÊ sprawowana przez wielody-

scyplinarny zespóï zïoĝony z personelu
medycznego, niemedycznego oraz wolontariuszy. Dopiero tak realizowana kompleksowa opieka zapewniïaby holistyczne
spojrzenie na potrzeby osoby starszej
ibumoĝliwiïa zindywidualizowanie w zakresie Ăwiadczonych usïug medycznych (Karkowski, 2015).
Naleĝy podkreĂliÊ równieĝ, ĝe koszty
opieki medycznej rosnÈ wyraěnie wraz
zb wiekiem. Struktura spoïeczeñstwa wg
wieku ma istotne znaczenie dla czÚstoĂci korzystania ze Ăwiadczeñ, dla rodzaju
otrzymywanych Ăwiadczeñ i w konsekwencji – dla poziomu potrzeb zdrowotnych,
wymagajÈcych sfinansowania ze Ărodków
publicznych.
Narodowy Fundusz Zdrowia szacuje
poziom wydatków ponoszonych na Ăwiadczenia zdrowotne udzielane osobom wbróĝnym wieku. W roku 2014 przeciÚtne roczne
wydatki NFZ na 1 osobÚ wyniosïy 1378b zï.
Ale ob ile wydatki na 1 osobÚ zb przedziaïu
wiekowego: 2–40 lat nie przekraczaïy
poziomu 750 zï, ob tyle dalej –b wraz zb wiekiem – poziom wydatków rósï w coraz szybszym tempie. Nakïady ponoszone przez
NFZ na opiekÚ zdrowotnÈ: przekroczyïy
kwotÚ 1000 zï wbprzypadku osoby 47-letniej,
przekroczyïy 1500 zï dla osoby ok. 55-letniej, przekroczyïy 2000 zï w przypadku osoby
60-letniej, dla osoby 65-letniej – osiÈgnÚïy
poziom 2500bzï, dla osoby 68-letniej – przekroczyïy 3000 zï, abdla 73-letniej – osiÈgnÚïy
juĝ poziom 3500bzï (Prognoza, 2015).

5. Podsumowanie
Polska – tak, jak i inne kraje europejskie – odnotowuje zjawisko systematycznego starzenia siÚ spoïeczeñstwa. Wydïuĝeniu ĝycia towarzyszy wiÚksza iloĂÊ chorób
przewlekïych, pojawiajÈcych siÚ wraz ze
starzeniem siÚ i – tym samym – generujÈcych zwiÚkszone zapotrzebowanie na usïugi
medyczne. Wraz ze wzrostem Ăredniej dïugoĂci ĝycia, postÚpem medycyny i oczekiwanego zwiÚkszenia dostÚpnoĂci do Ăwiadczeñ
medycznych obserwujemy rosnÈcÈ liczbÚ
chorób przewlekïych i czÚĂciej wystÚpujÈcÈ
niepeïnosprawnoĂÊ, których koszty leczenia gwaïtownie rosnÈ – zarówno z powodu
kosztów leków czy procedur medycznych,
jak i z powodu zwiÚkszajÈcej siÚ liczby wizyt
i konsultacji medycznych oraz koniecznoĂci
zapewnienia osobom starszym wysokospecjalistycznej opieki pielÚgniarskiej. Na to
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zjawisko nakïada siÚ równoczesne starzenie
siÚ personelu medycznego. Niekorzystne
zmiany w strukturze wiekowej lekarzy, pielÚgniarek i poïoĝnych, przy równoczesnej
duĝej skali emigracji (zwïaszcza ludzi mïodych) budzÈ niepokój ekspertów, mówiÈcych jednoznacznie o nadchodzÈcym braku
tzw. zastÚpowalnoĂci pokoleniowej w zawodach medycznych.
Konieczne jest zatem podjÚcie wielokierunkowych dziaïañ majÈcych powstrzymaÊ
te niekorzystne zjawiska, charakteryzujÈce
zasoby ludzkie w polskim systemie opieki
zdrowotnej. MówiÈc o braku personelu
medycznego, trudnej dostÚpnoĂci usïug
zdrowotnych i koniecznoĂci oczekiwania
wb dïugich kolejkach, podkreĂla siÚ zazwyczaj, iĝ przyczynÈ tych zjawisk jest niedostateczna iloĂÊ Ărodków publicznych kierowanych do sektora opieki zdrowotnej. Nie
ulega wÈtpliwoĂci, ĝe tak jest – Polska od lat
zajmuje jedno z ostatnich miejsc wbrankingu
europejskich krajów OECD pod wzglÚdem
wydatków na ochronÚ zdrowia per capita
oraz relacji wydatków na ochronÚ zdrowia
do PKB (OECD, 2017). Ale poza zwiÚkszeniem nakïadów na ochronÚ zdrowia
niezbÚdne jest równieĝ dokonanie zmian
instytucjonalnych, dziÚki którym znaczniejszy odsetek lekarzy, pielÚgniarek i poïoĝnych podejmie po studiach pracÚ w kraju,
a nie bÚdzie emigrowaÊ, bÈdě decydowaÊ
siÚ na zatrudnienie poza sektorem opieki
medycznej w poszukiwaniu korzystniejszych
warunków pracy i godniejszego ĝycia.
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