Prezentacja wyników badania rynku pracy
w ramach projektu
„MEDFUTURE – medyczne zawody przyszłości”
Prognozowane zmiany na medycznym rynku pracy
w odniesieniu do poszczególnych kierunków studiów

Część I

Cel i koncepcja badania

Cel badania
• Celem głównym badania było:
– uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat obecnej sytuacji na rynku pracy w
zawodach medycznych ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie najbardziej
potrzebnych kwalifikacji, kompetencji i specjalizacji;
– zidentyfikowanie zawodów medycznych, które są obecnie deficytowe ale też
nadwyżkowe
– dokonanie prognoz i perspektywy odnośnie zawodów medycznych na rynku pracy.
•

Cele szczegółowe badania skupiły się na następujących zagadnieniach:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

struktura zatrudnienia;
dominujące w sektorze/branży zawody wykonywane, stanowiska pracy, a także kwalifikacje posiadane przez
osoby zatrudnione w branży;
ilościowa prognoza zmian w zatrudnieniu oraz przewidywane zmiany w jego strukturze;
analiza dostępności i zapotrzebowania na kadry oraz analiza polityki kadrowej,
analiza kosztów zatrudnienia;
identyfikacja zwodów deficytowych i nadwyżkowych w sektorze medycznym;
analiza zapotrzebowania na specjalizacje po poszczególnych kierunkach kształcenia na UM w Lublinie.
Analiza i ocena oczekiwanej wiedzy, kompetencji i kwalifikacji absolwentów UM w Lublinie oraz braki w tym
zakresie
Zmiany poziomu i struktury zatrudnienia, zmiany wielkości popytu na określone kategorie pracowników oraz
zmiany struktury poszczególnych specjalizacji medycznych.

Metodologia badania
1. Analiza Desk Research

• Dokonano analizy danych zastanych dotyczących obecnego stanu rynku
pracy dla zawodów medycznych z uwzględnieniem kierunków
kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
• Analizie poddano źródła krajowe i zagraniczne, m. in.:
– analiza ofert pracy dla zawodów medycznych,
– analiza danych statystycznych dla kierunków związanych z zawodami
medycznymi,
– dane statystyczne GUS oraz inne ogólnodostępne statystyki;
– ogólne analizy rynku pracy (monitoring zawodów nadwyżkowych i
deficytowych);
– analizy rynku pracy dla poszczególnych kierunków kształcenia
przeprowadzone przez UM w Lublinie;
– analiza licznych raportów (m.in. Rynek Medyczny w Polsce – Raport 2013).

Metodologia badania
2. Badanie ilościowe CAWI
•

W badaniu udział wzięło 711 przedstawicieli polskich przedsiębiorstw, zatrudniających absolwentów kierunków
medycznych. Były to podmioty reprezentujące:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•
•

•

szpitale,
praktyki lekarskie,
apteki i punkty apteczne,
laboratoria,
lecznictwo uzdrowiskowe i zakłady rehabilitacji leczniczej,
pomoc doraźną i ratownictwo medyczne,
przychodnie-ambulatoryjne,
stacjonarne zakłady opieki zdrowotnej,
wydziały zdrowia jednostek samorządowych,
gabinety kosmetyczne,
gabinety odnowy biologicznej,
firmy kosmetyczne,
szkoły kosmetyczne.

W trakcie badania respondent wypełniał ankietę, korzystając ze wsparcia komputera. Taka procedura realizacji
przyspiesza zbieranie danych pierwotnych na dużym obszarze geograficznym, oszczędza czas i dostarcza wszystkich
niezbędnych danych statystycznych.
Na potrzeby zrealizowanego badania opracowany został kwestionariusz ankietowy – standaryzowane narzędzie
ilościowe. Zawierał on 25 pytań dotyczących zatrudnienia absolwentów kierunków medycznych, dostępności kadr
medycznych, oceny zgodności wiedzy i umiejętności uzyskanej w toku nauki z zapotrzebowaniem branży, a także
kompetencji i kwalifikacji oczekiwanych i brakujących absolwentom kierunków medycznych.
Ankieta była anonimowa.

Metodologia badania
3. Indywidualne wywiady pogłębione

•

Przeprowadzone zostały z 10 pracodawcami reprezentującymi podmioty ochrony
zdrowia w zakresie:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•

(1) analityki medycznej;
(2) farmacji;
(3) fizjoterapii;
(4) kosmetologii;
(5) kierunku lekarskiego;
(6) kierunku lekarsko-dentystycznego;
(7) położnictwa;
(8) elektroradiologii;
(9) medycyny ratunkowej oraz
(10) technik dentystycznych.

Wśród uczestników badania znaleźli się: (1) kierownik przychodni; (2) zastępca
kierownika apteki; (3) kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej; (4) kierownik
Zakładu Protetyki; (5) kierownik Zakładu Periodontologii; (6) kierownik Zakładu
Diagnostyki Laboratoryjnej; (7) kierownik Zakładu Radiologii Zabiegowej; (8) zastępca
kierownika Kliniki Położnictwa i Perinatologii; (9) kierownik Zakładu Fizjoterapii; (10)
kierownik/właściciel salonu kosmetycznego.

Metodologia badania
4. Zogniskowane wywiady grupowe

• Przeprowadzono:
– 4 spotkania z pracodawcami i ekspertami ( po 6-8- osób w każdej sesji, każda
ok. 2 godzinna) reprezentującymi kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny,
fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, analityka medyczna i farmacja.
– 3 spotkania ze studentami (po 8-10 osób w każdej sesji, każda około 1,5
godzinna). Byli to studenci następujących wydziałów: I Wydział Lekarski z
Oddziałem Stomatologicznym, II Wydział Lekarski z Oddziałem
Anglojęzycznym, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Farmacji z
Oddziałem Analityki Medycznej.

• Przeprowadzenie badań z wykorzystaniem zogniskowanego wywiadu
grupowego pozwala na generowanie interakcji między uczestnikami
badania, co stymuluje powstawanie nowych idei i rozwiązań, które nie
zawsze mogą zostać osiągnięte przy wykorzystaniu wywiadów
indywidualnych.
• Badania zostały zrealizowane w styczniu 2014 roku w Lublinie.

Część II

Aktualna sytuacja na rynku pracy w zawodach
medycznych

Aktualna sytuacja na rynku pracy w zawodach medycznych
Udział poszczególnych grup pracowników medycznych w ogóle pracowników medycznych
posiadających prawo wykonywania zawodu
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Na dzień 31 grudnia 2012 roku, zgodnie z rejestrami prowadzonymi przez izby lekarskie,
izby pielęgniarek i położnych oraz izby aptekarskie prawo wykonywania zawodu posiadało:
•
•
•
•
•

137,1 tys. lekarzy,
38,8 tys. lekarzy dentystów,
285,3 tys. pielęgniarek,
35,1 tys. położnych
29,8 tys. farmaceutów.

Aktualna sytuacja na rynku pracy w zawodach medycznych

Pracownicy służby zdrowia
pracujący w placówkach ochrony zdrowia
Analizując
dane
statystyczne
dotyczące
liczby
pracowników medycznych pracujących w placówkach
ochrony zdrowia w przeciągu ostatnich sześciu lat, można
zauważyć określone trendy dotyczące wzrostu lub spadku
odsetka osób pracujących w danym zawodzie.

Aktualna sytuacja na rynku pracy w zawodach medycznych
Liczba pracowników służby zdrowia pracujących w placówkach ochrony zdrowia
według województw od 2006 do 2012 roku (wskaźniki na 10 tys. ludności)
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Pielęgniarki

Liczba pielęgniarek pracujących w
placówkach ochrony zdrowia w większości
województw stale rośnie.

Zachodniopomorskie
Wielkopolskie
Warmińsko-mazurskie
Świętokrzyskie
Śląskie
Pomorskie
Podlaskie

2012

Podkarpackie

2010

Opolskie

2008

Mazowieckie

2006

Małopolskie
Łódzkie

Są to województwa: zachodniopomorskie,
warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie,
podkarpackie, opolskie, mazowieckie,
małopolskie, łódzkie, lubelskie, kujawskopomorskie, dolnośląskie.
W innych województwach wskaźniki te
utrzymują się na stałym poziomie.
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Ratownicy medyczni
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Wskaźniki zmiany liczby pracujących
ratowników medycznych we wszystkich
województwach wskazują tendencje
wyraźnie wzrostową.
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Aktualna sytuacja na rynku pracy w zawodach medycznych

Zawody deficytowe i nadwyżkowe

Zawód nadwyżkowy to zawód, na który występuje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż
liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.
Zawód deficytowy to zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż
liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Jedno z pytań ankiety w badaniu ilościowym
dotyczyło zidentyfikowania w sektorze zawodów medycznych zawodów nadwyżkowych i
deficytowych.

Aktualna sytuacja na rynku pracy w zawodach medycznych
Zawody deficytowe i nadwyżkowe – badanie CAWI
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Do zawodów medycznych o
największej nadwyżce
należały zawody
kosmetologów, farmaceutów,
analityków medycznych,
pielęgniarek i położnych. Z
kolei do przedstawicieli
zawodów deficytowych
respondenci zaliczali
najczęściej dentystów,
elektroradiologów i
specjalistów ds. zdrowia
publicznego.
Pozostałe zawody (technik
dentystyczny, fizjoterapeuta,
lekarz, dietetyk, ratownik
medyczny) uplasowały się w
średnich wartościach.

Aktualna sytuacja na rynku pracy w zawodach medycznych
Zawody deficytowe i nadwyżkowe – badanie IDI i FGI

• Niektórzy respondenci biorący udział w badaniu jakościowym (IDI
oraz FGI) inaczej postrzegali kwestię deficytowości i nadwyżkowości:
– Zawód technika dentystycznego jest zawodem, który daje dość duże
możliwości zdobycia pracy (zarówno w gabinecie stomatologicznym jak
i w ramach samodzielnej działalności).
– Fizjoterapeuci mogą z kolei według ekspertów liczyć na zatrudnienie
poprzez specjalizowanie się w np. pomocy osobom starszym.
– Lekarze także będą mogli liczyć na pracę, choć w tym wypadku
niezmiernie ważna jest specjalizacja.
– W przypadku dietetyka opinie ekspertów były podzielone.
– W przypadku ratowników medycznych w chwili obecnej trudno jest im
zdobyć dobrą pracę, bowiem jest to zawód nadwyżkowy i brakuje
wakatów.
Badania własne – badanie jakościowe FGI z pracodawcami
branży medycznej i ekspertami

Aktualna sytuacja na rynku pracy w zawodach medycznych
Zawody deficytowe i nadwyżkowe – dane MPiPS
Według danych Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej :
Najbardziej nadwyżkowe
zawody medyczne to lekarze
o specjalizacji zdrowie
publiczne oraz pielęgniarki
oddziałowe.
Najbardziej deficytowe
zawody to: pielęgniarka
specjalista pielęgniarstwa
opieki paliatywnej oraz lekarz
psychiatra
Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy "Bezrobotni
według rodzaju działalności ostatniego miejsca
pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy
i miejsca aktywizacji zawodowej” 2013.
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Zawód/Specjalność
Lekarz – zdrowie publiczne
Pielęgniarka oddziałowa
Farmaceuta – farmakologia
Farmaceuta – mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna
Diagnosta laboratoryjny – zdrowie środowiskowe
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
Pielęgniarka specjalista w ochronie zdrowia pracujących
Farmaceuta – lek roślinny
Farmaceuta – zdrowie środowiskowe
Lekarz – diagnostyka laboratoryjna
Lekarz – otorynolaryngologia
Lekarz dentysta – stomatologia dziecięca
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
Położna specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
Położna specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
Lekarz – urologia
Lekarz – seksuologia
Lekarz – kardiochirurgia
Lekarz – epidemiologia
Lekarz – endokrynologia
Lekarz – diabetologia
Lekarz – dermatologia i wenerologia
Lekarz – balneologia i medycyna fizykalna
Położna specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego
Pielęgniarka specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Lekarz – medycyna pracy
Lekarz – geriatria
Położna specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
Lekarz – anestezjologia i intensywna terapia
Diagnosta laboratoryjny – laboratoryjna transfuzjologia
medyczna
Lekarz – psychiatria
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
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14
8
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-3
-3

Wskaźnik
max.nadwyżka
max.nadwyżka
max.nadwyżka
max.nadwyżka
max.nadwyżka
max.nadwyżka
max.nadwyżka
max.nadwyżka
max.nadwyżka
max.nadwyżka
max.nadwyżka
max.nadwyżka
max.nadwyżka
max.nadwyżka
max.nadwyżka
max.deficyt
max.deficyt
max.deficyt
max.deficyt
max.deficyt
max.deficyt
max.deficyt
max.deficyt
max.deficyt
max.deficyt
max.deficyt
max.deficyt
max.deficyt
max.deficyt
max.deficyt

-3

max.deficyt

-4
-5

max.deficyt
max.deficyt

Aktualna sytuacja na rynku pracy w zawodach medycznych
Zapotrzebowanie na absolwentów kierunków medycznych -- skala <0-5>
(analizie poddano wyłącznie podmioty zatrudniające absolwentów danych kierunków)
Pielęgniarstwo

Podmioty zatrudniające absolwentów
danych kierunków oceniali zapotrzebowanie
ich instytucji na absolwentów:

3,38

Ratownictwo medyczne

2,85

Fizjoterapia

2,78

Lekarski

2,44

Elektroradiologia

2,27

Lekarsko-dentystyczny

2,23

Techniki dentystyczne

2,20

Analityka medyczna

2,17

Położnictwo

2,16

Dietetyka

1,95

Farmacja

1,91

Zdrowie publiczne

Najbardziej potrzebni są absolwenci
kierunku pielęgniarstwo (m=3,38),
ratownictwo medyczne (m=2,85) oraz
fizjoterapia (m=2,78).

1,33

Kosmetologia

0,43
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Badania własne – badanie ilościowe CAWI z pracodawcami branży medycznej.

3,50

4,00

Średnie zapotrzebowanie dotyczy
absolwentów: lekarski, elektroradiologia,
lekarsko-dentystyczny, techniki
dentystyczne, analiza medyczna oraz
położnictwo (średnia poniżej 3,00).
Najmniejsze zapotrzebowanie według
badanych jest na absolwentów kosmetologii
(m=0,43) oraz kierunku zdrowie publiczne
(m=1,33).

Aktualna sytuacja na rynku pracy w zawodach medycznych
Dostępność kadr w kontekście specjalizacji kierunkowej
Najlepsza dostępność dotyczy kadr po kierunku
pielęgniarstwo. 71,3% badanych wskazało na
odpowiedź „raczej łatwo są dostępne”. Podobną
dostępnością charakteryzują się osoby po
kierunku lekarsko-dentystycznym. Badani
również wskazywali na kierunki charakteryzujące
się „zdecydowanie łatwą dostępnością”. Wśród
nich znalazły się: ratownictwo medyczne
(15,4%), farmacja (11,4%), fizjoterapia (11,1).
Najmniej dostępni okazali się zdaniem
respondentów specjaliści takich kierunków jak:
techniki dentystyczne – 60% wskazań na
odpowiedź „raczej trudno są dostępne”, kierunek
lekarski – 42,3% odpowiedzi oraz położnictwo,
gdzie 31,8% badanych uważa, że specjaliści z tej
branży są raczej trudno dostępni.
Mimo wysokich wskazań na „trudną dostępność”,
zauważyć należy, że w przypadku położnictwa
dwukrotnie więcej (59,1%) wskazało, że kadry
wykształcone w tym kierunku są raczej łatwo
dostępne.

kosmetologia
fizjoterapia
położnictwo

0,0%
0,0%
2,2%
2,2%

11,1%
4,5%
0,0%
4,5%
7,0%
2,6%

pielęgniarstwo

0,0%
0,0%

elektroradiologia

0,0%
0,0%

analityka medyczna
techniki dentystyczne
zdrowie publiczne
ratownictwo
medyczne
farmacja
lekarsko-dentystyczny
lekarski

24,4%

60,0%

31,8%

71,3%
30,0%
30,0%

40,0%

18,2%
18,2%

0,0% 8,3%
0,0%

25,0%

66,7%

zdecydowanie
łatwo są
dostępne

50,0%
50,0%
69,2%

15,4%

0,0%5,7%
11,4%
6,4%
2,1%
14,9%
6,4%
4,0%
1,3%

34,3%
48,6%
70,2%
42,3%
49,0%

3,4%
20,0%

raczej łatwo
są dostępne

60,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0% 7,7%
7,7%

zdecydowanie
trudno są
dostępne
raczej trudno
są dostępne

63,6%

20,0%
6,7%
13,3%
0,0%

0,0%

nie wiem,
trudno
powiedzieć

59,1%

17,4%

1,7%

dietetyka

42,9%
42,9%

14,3%

40,0%

60,0%

80,0%

Badania własne – badanie ilościowe CAWI z pracodawcami branży medycznej.

Aktualna sytuacja na rynku pracy w zawodach medycznych
Dostępność kadr w kontekście specjalizacji kierunkowej
Wyniki badania jakościowego
Opinie ekspertów biorących udział w badaniu jakościowym dotyczące dostępności kadry sektora medycznego:
Opinie o kierunku lekarskim były zbliżone do wyników badania ilościowego - w opinii badanych ilość lekarzy jest raczej
niewystarczająca. Ogólna ocena problemu z dostępem do lekarzy zostaje jednak bardziej sprofilowana i respondenci za
najbardziej deficytowe uznali specjalizacje: (1) mikrobiologia; (2) toksykologia; (3) onkologia (ginekologia onkologiczna,
neurologia onkologiczna); (4) urologia; (5) pediatria; (6) interna; (7) medycyna rodzinna; (8) alergologia; (9)
endokrynologia; (10) perinatologia, (11) neonatologia; (12) chirurgia; (13) ortopedia; (14) medycyna ratunkowa; (15)
kardiologia; (16) psychiatria. Osoby badane do nadwyżkowych specjalizacji zaliczyli: (1) kardiologię; (2) ginekologię; (3)
specjalizacje internistyczną i (4) położnictwo.
Dostęp do lekarzy dentystów w opinii kierownika Zakładu Periodontologii jest ograniczony: „Do nas do stomatologii
bardzo duże są kolejki wszędzie i zawsze”. Za najbardziej deficytową jest uznana specjalizacje z periodontologii „Nie ma
specjalizacji nadwyżkowej, bo każdy obywatel jest wcześniej czy później pacjentem lekarza stomatologa”.
W opinii kilku pracodawców zawód pielęgniarki jest zawodem deficytowym lub będzie w najbliższej przyszłości, choć w
tym przypadku istnieje rozbieżność zdań u badanych respondentów.
Do deficytowych zawodów zaliczono również technika radiologii.

Badania własne – badanie jakościowe FGI oraz IDI z
pracodawcami branży medycznej i ekspertami

Aktualna sytuacja na rynku pracy w zawodach medycznych
Dostępność kadr w kontekście specjalizacji kierunkowej
Wyniki badania jakościowego
W przypadku pozostałych zawodów medycznych, których kształcenie proponuje Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
problemu z dostępnością kadry nie ma. Respondenci uważają, że jest pod dostatkiem farmaceutów, kosmetologów i
techników dentystycznych. Deficytową specjalizacją wśród farmaceutów jest farmacja kliniczna.
Odnośnie pozostałych zawodów - pojawia się problem z nadwyżką absolwentów. Rynek pracy po analityce medycznej
jest bardzo nasycony. W przypadku fizjoterapeutów ilość miejsc pracy w placówkach państwowych jest wyznaczana na
podstawie norm rządowych. Jak zauważa kierownik Zakładu Fizjoterapii, ta liczba powinna być większa, ale: „W obecnej
sytuacji preferuje się raczej zatrudnić kolejnego lekarza niż fizjoterapeutę”. Sytuacja wśród fizjoterapeutów wygląda
lepiej w małych miastach, gdzie łatwiej jest znaleźć pracę w porównaniu do większych. W fizjoterapii coraz bardziej
rozwija się sektor prywatny.

Występuje również nadwyżka położnych. W opinii zastępcy kierownika Kliniki Położnictwa i Perinatologii: „Nie ma
takiej możliwości, aby był etat na rynku dla pani położnej i nie było chętnych. Na rynku jest zdecydowana nadwyżka
tych pracowników”.
Problemy z zatrudnieniem pojawiają się wśród dietetyków. W szpitalach likwiduje się takie etaty, mimo że pacjenci
poszukują możliwości porady u takich specjalistów. Jednak dietetycy mają szansę znalezienia pracy w innych
placówkach, takich jak kluby fitness, czy sanatoria.

Badania własne – badanie jakościowe FGI oraz IDI z
pracodawcami branży medycznej i ekspertami

Część III

Prognozy i perspektywy na rynku pracy
odnośnie badanych zawodów medycznych

Prognozy i perspektywy na rynku pracy zawodów medycznych
Prognoza statystyczna liczby zarejestrowanych lekarzy i lekarzy dentystów na lata 2015-2035

Rok

Liczba
mieszkańców
(w tys.)

Liczba lekarzy
- stan na 31 grudnia
danego
roku

Wskaźnik
zarejestrowanych
lekarzy
na 1 tys.
mieszkańców

Liczba lekarzy
dentystów
- stan na 31 grudnia
danego
roku

Wskaźnik
zarejestrowanych
lekarzy dentystów
na 1 tys.
mieszkańców

2015
2020
2025
2030
2035

38016
37830
37438
36796
35993

108216
106779
103476
98930
96294

2,85
2,82
2,76
2,69
2,68

31844
32659
32901
32761
32459

0,84
0,86
0,88
0,89
0,90

Prognoza oparta na podstawie średniej liczby lekarzy i lekarzy dentystów uzyskujących prawo
wykonywania zawodu w latach 2010-2012 wg: Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP

Prognozowane wskaźniki liczby lekarzy zarejestrowanych na 1 tys. mieszkańców pokazują spadkową
tendencję, a lekarzy dentystów wskazują na nieznacznie wzrostową tendencję.
Mimo że w chwili obecnej zwiększa się liczba lekarzy to prognoza dostępności kadry pokazuje, że przy
utrzymujących się w przyszłości obecnych wskaźnikach liczby osób uzyskujących prawo wykonywania
zawodu – trend ten ulegnie zmianie i będzie spadkowy.

Prognozy i perspektywy na rynku pracy zawodów medycznych
Prognozowana zmiana popytu na absolwentów kierunków medycznych
kosmetologia

0,0%
0,0%
0,0%

fizjoterapia

2,2%

położnictwo

0,0%
4,5%

5,0%
0,0%

0,0%

analityka medyczna

0,0%
0,0%

ratownictwo medyczne

lekarsko-dentystyczny

45,5%

20,0%
16,7%

33,3%
33,3%
50,0%

33,3%

2,9%
2,1%
0,0%
4,0%
2,0%
10,0%

14,3%

40,4%
38,3%
33,6%

14,1%
20,0%

48,6%

25,7%

19,1%

30,0%

Zwiększy się zapotrzebowanie na
absolwentów takich kierunków
kształcenia jak: elektroradiologia
(45,5%), analityka medyczna (41,7%),
techniki dentystyczne (40%), lekarskodentystyczny (38,3%), fizjoterapia
(34,6%) oraz dietetyka (25%).

53,8%

23,1%
23,1%
8,6%

0,0%

41,7%
41,7%

16,7%

40,0%

Większość respondentów w badaniu
ilościowym nie była w stanie
stwierdzić, jak będzie się kształtował
popyt na absolwentów kierunków
medycznych.
Badani wskazywali, że popyt zmniejszy
się raczej niż zwiększy na absolwentów
kierunków: lekarskiego (33,6%),
zdrowie publiczne (33,3%), farmacja
(25,7%), pielęgniarstwo (25,2%),
położnictwo (25%) oraz kosmetologia
(14,3%).

50,0%

36,4%

0,0%
0,0%

lekarski

57,4%

25,2%

9,1%
9,1%

0,0%
0,0%

farmacja

47,7%

20,0%
25,0%

6,7%
6,7%

techniki dentystyczne

40,0%

25,0%
22,7%

2,6%
3,5% 11,3%

elektroradiologia

zdrowie publiczne

22,2%
26,7%

8,9%

pielęgniarstwo
dietetyka

85,7%

14,3%

46,3%

50,0%

nie wiem, trudno powiedzieć

zdecydowanie się zmniejszy

raczej się zwiekszy

zdecydowanie się zwiększy

60,0%

70,0%

raczej się zmniejszy

80,0%

90,0%
Badania własne – badanie ilościowe CAWI z pracodawcami branży
medycznej. Analizie poddano wyłącznie podmioty zatrudniające
absolwentów danych kierunków.

Prognozy i perspektywy na rynku pracy zawodów medycznych
Wyniki badania jakościowego
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kierunek lekarski – duże zainteresowanie młodzieży studiami medycznymi „wiąże się to z tym, że na rynku pracy lekarz jak kończy medycynę ma
duże szanse na zatrudnienie. Można powiedzieć, że prawie 100%”; można zaobserwować spadek zainteresowani zagraniczną migracją pracowniczą
lekarzy; zmiany polegać mogą na rozszerzeniu zakresu usług, większej specjalizacji, i większych możliwości działalności naukowej
lekarsko-dentystyczny - utrzymuje się duże zainteresowanie tym kierunkiem; zmiany polegają na rozszerzeniu zakresu usług i większej
specjalizacji: implantologia, ortodoncja, cały czas potrzeba specjalistów ze stomatologii zachowawczej
farmacja - nie wystąpią duże zmiany w strukturze zatrudnienia farmaceutów, choć na rynku jest coraz więcej techników, którzy również często są
zatrudniani w aptekach.
techniki dentystyczne – „U nas się nie zmienia. Tylko być może czasem staramy się procentowo zmieniać, zwiększać liczbę techników.”
elektroradiologia – zmienia się jakość i dostępność nowoczesnego sprzętu, w związku z tym „zdecydowanie radiologów jest coraz więcej oraz coraz
więcej techników, którzy są potrzebni do testowania tego. Osoby te posiadają coraz większe kompetencje”.; widoczna jest też zmiana w
proporcjach zapotrzebowania (stopniowe odwrócenie proporcji) na usługi lekarzy i techników, ponieważ coraz więcej zabiegów przeprowadza się
bez interwencji chirurgicznej; najbardziej dynamiczny rozwój można zaobserwować w przypadku radiologów zajmujących się rezonansem
elektromagnetycznym.
dietetyka – wejście specjalistów z zakresu dietetyki na nowe rynki i zwiększenie zapotrzebowania na wiedzę w dziedzinach w poza medycznym
sektorze (np. fitness klub)
pielęgniarstwo – można zaobserwować spadek zainteresowani migracją pracowniczą; coraz więcej jest pielęgniarzy
położnictwo – pojawienie się nowych podspecjalizacji w ramach położnictwa, które mogą być bardzo potrzebne na rynku pracy: „Utworzyła się
nowa podspecjalizacja, która nazywa się perinatologia”
fizjoterapia - „fizjoterapeuta wyodrębni się jako samodzielny zawód (powstanie ustawa o zawodzie fizjoterapeuty)”; część obowiązków lekarzy
przejmą fizjoterapeuci
kosmetologia – wzrost zatrudnienia osób z dyplomem ukończenia tego wydziału.
ratownictwo medyczne - ma od lat ustaloną pozycję i miejsce w systemie rynku pracy zawodów medycznych.
Zdrowie publiczne – trudności ze znalezieniem pracy, brakuje perspektyw w zatrudnieniu dla osób z takim wykształceniem
W przypadku pozostałych zawodów badani nie zdecydowali się na przedstawienie prognoz i perspektyw.

Badania własne – badanie jakościowe FGI oraz IDI z
pracodawcami branży medycznej i ekspertami

Część III

Oczekiwane obecnie i „przyszłościowe” kwalifikacje
i kompetencje absolwentów kierunków medycznych

Kwalifikacje i kompetencje
Metodologia

• Badanie ilościowe (CAWI) z pracodawcami – wskazanie najważniejszych
kwalifikacji oczekiwanych od absolwentów i brakujących zatrudnianym
absolwentom danego kierunku
–
–
–
–

Umiejętności osobiste
Umiejętności interpersonalne
Zdolności intelektualne
Umiejętności oraz wiedza ogólna i zawodowa

• Badania jakościowe – poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje i
kompetencje wśród absolwentów
• Analiza treści ofert pracy dla badanych zawodów, na podstawie której
stworzono katalog wymagań stawianych wobec kandydatów na dane
stanowisko – badania rynku pracy pokazują, że coraz częściej pracodawcy
przy wyborze pracownika zwracają uwagę nie tylko na jego kwalifikacje,
czyli wykształcenie oraz staż pracy, ale również na jego kompetencje
samoorganizacyjne, interpersonalne i zawodowe).
• Na podstawie ww. informacji – sformułowano dodatkowe zagadnienia
warte uwzględnienia w konstruowaniu programu studiów.

Kwalifikacje i kompetencje
Co należy podkreślić odnośnie kwalifikacji absolwentów…

•

Poza wykształceniem i doświadczeniem coraz ważniejszym aspektem, na jaki
zwracają uwagę pracodawcy przy zatrudnianiu absolwentów są kompetencje
związane z indywidualną organizacją pracownika, umiejętnością komunikacji, a także
zdolnością współpracy z pozostałymi członkami zespołu.

•

Kompetencje i kwalifikacje osób po kierunkach medycznych powinny być
dostosowywane do rozwoju i coraz większego udziału technologii informatycznych
w sektorze ochrony zdrowia.

•

Konieczność nieustannego doskonalenia i podwyższania kwalifikacji, co jest
związane z postępem w rozwoju medycyny i aparatury technicznej.

•

Rodzaje szkoleń/ kursów i przedmiotów w ramach studiów, które są odpowiednie i
pożądane dla każdego z badanych kierunków to:
–
–
–
–
–
–
–

języki obce,
w szczególności: praktyczny język angielski,
IT,
komunikacja interpersonalna,
psychologia,
etyka ,
zajęcia czystko praktyczne korespondujące z danym kierunkiem.

Kwalifikacje i kompetencje
ANALITYKA MEDYCZNA
Umiejętności osobiste:
samodzielność
lojalność i chęć związania z firmą na dłużej
odpowiedzialność
rzetelność i sumienność
precyzyjność i dokładność; umiejętności manualne
Umiejętności interpersonalne:
umiejętność pracy w zespole
umiejętność efektywnego komunikowania się i współpracy
umiejętność kontaktu z pacjentem
Zdolności intelektualne:
umiejętność niezależnego myślenia
umiejętność logicznego myślenia
U umiejętności i wiedza zawodowa:
wiedza ogólna i ogólnozawodowa
wiedza branżowa i kierunkowa, aktualna wiedza fachowa
doświadczenie zawodowe
umiejętność obsługi komputera
Pożądane kursy i szkolenia
możliwość samokształcenia się dzięki dostępowi do najnowszych publikacji medycznych,
możliwość kontynuacji kształcenia w formie e-learningowej,
język angielski specjalistyczny
kursy specjalistyczne (nowoczesne metody diagnostyki medycznej, hematologia
medyczna, transfuzjologia medyczna, immunologia medyczna, mikrobiologia)
Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje:
pasja i zainteresowania
ciągle dokształcanie się i zainteresowanie branżowymi nowościami technicznymi

Kwalifikacje i kompetencje
DIETETYKA
Umiejętności osobiste:
odpowiedzialność
zaangażowanie
wysoka kultura osobista
Umiejętności interpersonalne:
umiejętność pracy w zespole
komunikatywność i umiejętność efektywnego komunikowania się
umiejętność budowania relacji z klientem
umiejętność motywowania innych
Zdolności intelektualne:
umiejętność niezależnego myślenia
umiejętność logicznego myślenia
pomysłowość, kreatywność
U umiejętności i wiedza zawodowa:
wiedza branżowa i kierunkowa, aktualna wiedza fachowa
umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem
doświadczenie zawodowe
umiejętność obsługi komputera i korzystania z narzędzi informatycznych
znajomość języka obcego (j. angielski)
Pożądane kursy i szkolenia
dodatkowe kursy/szkolenia z zakresu dietetyki
zarządzanie
warsztaty kreatywne
Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje:
umiejętność planowania jadłospisów
książeczka sanepidarno-epidemiologiczna
prawo jazdy

Kwalifikacje i kompetencje
ELEKTRORADIOLOGIA
Umiejętności osobiste:
odpowiedzialność
zaangażowanie
kultura osobista
Umiejętności interpersonalne:
umiejętność pracy w zespole
umiejętność efektywnego komunikowania się z pacjentem
wrażliwość społeczna
Zdolności intelektualne:
umiejętność niezależnego myślenia
umiejętność logicznego myślenia
U umiejętności i wiedza zawodowa:
wiedza branżowa i kierunkowa, aktualna wiedza fachowa
doświadczenie zawodowe
umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem
umiejętność obsługi komputera
znajomości języka obcego (gł. angielski)
Pożądane kursy i szkolenia
zajęcia z IT
wdrożenie kształcenia podyplomowego zaraz po ukończeniu studiów, zwłaszcza z
zakresu nowych technologii
kursy specjalistyczne (rentgenodiagnostyka, radiologiczna ochrona pacjenta,
radiologia zabiegowa)
Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje:
Zainteresowanie branżowymi nowościami technicznymi

Kwalifikacje i kompetencje
FARMACJA
Umiejętności osobiste:
odpowiedzialność
samodzielność
zaangażowanie
wysoka kultura osobista
Umiejętności interpersonalne:
umiejętność współpracy i pracy w zespole
umiejętność efektywnego komunikowania się
umiejętność przejęcia obowiązków innego członka zespołu
Zdolności intelektualne:
umiejętność niezależnego myślenia
umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów
U umiejętności i wiedza zawodowa:
wiedza branżowa i kierunkowa, aktualna wiedza fachowa
umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem
praca z komputerem i umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych
znajomości języka obcego
doświadczenie zawodowe
Pożądane kursy i szkolenia
podstawy ekonomii
podstawy psychologii
administracja i prowadzenie ewidencji
prawo farmaceutyczne
Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje:
umiejętności sprzedażowe
wiedza w zakresie standardów, procedur, jakości specyficznych dla sektora farmacji

Kwalifikacje i kompetencje
FIZJOTERAPIA
Umiejętności osobiste:
odpowiedzialność
zaangażowanie
Umiejętności interpersonalne:
umiejętność pracy w zespole
umiejętność efektywnego komunikowania się (z lekarzem oraz z pacjentem)
umiejętność współpracy
nawiązywanie dobrego kontaktu z pacjentem i (w tym pacjentami trudnymi)
Zdolności intelektualne:
umiejętność niezależnego myślenia
umiejętność logicznego myślenia
U umiejętności i wiedza zawodowa:
wiedza branżowa i kierunkowa, aktualna wiedza fachowa
umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem
wiedza ogólna i ogólnozawodowa
doświadczenie zawodowe
Pożądane kursy i szkolenia
przebyte kursy specjalistyczne (np. kursy terapii manualnej, rehabilitacji neurologicznej,
drenażu limfatycznego)
podstawy administracji
metodyka szkolenia pacjentów w zakresie ćwiczeń fizjoterapeutycznych
Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje:
znajomość obsługi urządzeń do fizjoterapii
umiejętność oceny funkcjonowania pacjenta na potrzeby fizjoterapii
umiejętność przeprowadzania zabiegów fizjoterapeutycznych (w tym zabiegi z zakresu
fizykoterapii);
umiejętność wykonywania masażu
umiejętność edukowania pacjenta z zakresu ćwiczeń fizjoterapeutycznych

Kwalifikacje i kompetencje
KOSMETOLOGIA
Umiejętności osobiste:
odpowiedzialność
zaangażowanie
umiejętności manualne
miła aparycja
wysoka kultura osobista
Umiejętności interpersonalne:
umiejętność pracy w zespole
umiejętność efektywnego komunikowania się (przede wszystkim z klientem)
umiejętność współpracy
umiejętność budowania relacji z klientem
Zdolności intelektualne:
umiejętność niezależnego myślenia
umiejętność logicznego myślenia
U umiejętności i wiedza zawodowa:
umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem
wiedza branżowa i kierunkowa, aktualna wiedza fachowa
przedsiębiorczość
dyplomy, certyfikaty, świadectwa, umiejętności specyficzne
umiejętność obsługi komputera
znajomości języka obcego
doświadczenie zawodowe
Pożądane kursy i szkolenia
podstawy marketingu
podstawy zarządzania
podstawy przedsiębiorczości
Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje:
umiejętność wykonywania określonych zabiegów kosmetycznych (na twarz i ciało, manicure, pedicure;
zabiegi laserowe, liposukcja ultradźwiękowa, kriolipoliza, endermologia, mezoterapia)
umiejętność obsługi klienta
umiejętności sprzedażowe
umiejętność zaproponowania usługi pozabiegowej
znajomość rynku kosmetyki profesjonalnej
pasja

Kwalifikacje i kompetencje
KIERUNEK LEKARSKI
Umiejętności osobiste:
odpowiedzialność
zaangażowanie
samodzielność
Umiejętności interpersonalne:
umiejętność pracy w zespole
umiejętność efektywnego komunikowania się
umiejętność rozmawiania z pacjentami i (także konfliktowymi) i wczuwania się w ich sytuację
umiejętność współpracy z osobami zajmującymi wysokie stanowiska i przekazywania informacji
asertywność
Zdolności intelektualne:
umiejętność niezależnego myślenia
umiejętność logicznego myślenia
U umiejętności i wiedza zawodowa:
umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem
wiedza branżowa i kierunkowa, aktualna wiedza fachowa
doświadczenie zawodowe
umiejętności analityczne
znajomość języka obcego (gł. angielskiego)
Pożądane kursy i szkolenia
IT
podstawy socjologii
psychologia
zaawansowane komunikacja interpersonalna w formie warsztatów
radzenie sobie ze stresem
Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje:
posiadanie pełnej specjalizacji
certyfikaty potwierdzające umiejętności specjalistyczne
prawo jazdy
umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej i umiejętności administracyjne
znajomość aspektów prawnych pracy

Kwalifikacje i kompetencje
KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
Umiejętności osobiste:
odpowiedzialność
zaangażowanie
etyczne postępowanie
precyzja i dokładność
Umiejętności interpersonalne:
umiejętność pracy w zespole
umiejętność efektywnego komunikowania się
umiejętność nawiązywania kontaktu z pacjentem
Zdolności intelektualne:
umiejętność niezależnego myślenia
umiejętność logicznego myślenia
U umiejętności i wiedza zawodowa:
wiedza branżowa i kierunkowa, aktualna wiedza fachowa
umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem
doświadczenie zawodowe
znajomość języków obcych
umiejętność obsługi komputera
Pożądane kursy i szkolenia
zaawansowana obsługa komputera
podstawy marketingu
podstawy zarządzania
podstawy przedsiębiorczości
Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje:
umiejętność szerzenia oświaty (profilaktyka)
dodatkowe kursy/szkolenia specjalistyczne

Kwalifikacje i kompetencje
PIELĘGNIARSTWO
Umiejętności osobiste:
samodzielność
odpowiedzialność
zaangażowanie
prawdomówność
bezinteresowność
dyspozycyjność
Umiejętności interpersonalne:
umiejętność pracy w zespole
umiejętność efektywnego komunikowania się
umiejętność rozmawiania z pacjentami (w tym pacjentami konfliktowymi) i wczuwania się w ich sytuację; empatia
asertywność
Zdolności intelektualne:
umiejętność niezależnego myślenia
umiejętność logicznego myślenia
U umiejętności i wiedza zawodowa:
umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem
wiedza branżowa i kierunkowa, aktualna wiedza fachowa
doświadczenie zawodowe
wiedza ogólna i ogólnozawodowa
znajomość języka obcego (gł. angielskiego)
umiejętność obsługi komputera
Pożądane kursy i szkolenia
kursy praktyczne profilowane (EKG, alergologia, kurs szczepień ochronnych, kurs pierwszej pomocy; resuscytacja
krążeniowo-oddechowa noworodka, pielęgniarstwo geriatryczne), których ukończenie jest konieczny w przypadku
pracy na specjalistycznym oddziale
dodatkowe wykształcenie w zakresie asystowania przy operacjach
radzenie sobie ze stresem
podstawy psychologii
Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje:
umiejętność leczenia ran, robienia zastrzyków (dożylnych, domięśniowych), mierzenia ciśnienia, ustalanie dawek
leków
znajomość aspektów prawnych pracy
prawo jazdy

Kwalifikacje i kompetencje
POŁOŻNICTWO
Umiejętności osobiste:
samodzielność
zaangażowanie
odpowiedzialność
prawdomówność
bezinteresowność
dyspozycyjność
wysoka kultura osobista
Umiejętności interpersonalne:
umiejętność pracy w zespole
umiejętność efektywnego komunikowania się
empatia
orientacja na pacjenta
Zdolności intelektualne:
umiejętność niezależnego myślenia
umiejętność logicznego myślenia
U umiejętności i wiedza zawodowa:
umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem
wiedza branżowa i kierunkowa, aktualna wiedza fachowa
doświadczenie zawodowe
umiejętność obsługi komputera i korzystania z narzędzi informatycznych
znajomość języka obcego
Pożądane kursy i szkolenia
zajęcia blokowe z zakresu ginekologii i położnictwa, podstawy diagnostyki ultrasonograficznej
kurs obsługi programów komputerowych i komputera
podstawy psychologii
podstawy zarządzania
podstawy przedsiębiorczości
zajęcia z zakresu rynku pracy
Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje:
dodatkowe kursy specjalistyczne (EKG, kurs pierwszej pomocy)
dodatkowe wykształcenie w zakresie asystowania przy operacjach

Kwalifikacje i kompetencje
RATOWNICTWO MEDYCZNE
Umiejętności osobiste:
etyczne postępowanie jako podstawa w działaniu
chęć niesienia pomocy
Umiejętności interpersonalne:
umiejętność pracy w zespole
umiejętność efektywnego komunikowania się
Zdolności intelektualne:
umiejętność niezależnego myślenia
umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów
U umiejętności i wiedza zawodowa:
wiedza branżowa i kierunkowa, aktualna wiedza fachowa
doświadczenie zawodowe
umiejętności analityczne
umiejętność zarządzania projektami
dobra organizacja pracy
znajomości języka obcego
Pożądane kursy i szkolenia
studia drugiego stopnia
Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje:
umiejętności pielęgniarskie
prawo jazdy

Kwalifikacje i kompetencje
TECHNIKI DENTYSTYCZNE
Umiejętności osobiste:
odpowiedzialność
zaangażowanie
otwartość
umiejętności manualne
samodzielność
Umiejętności interpersonalne:
umiejętność pracy w zespole i pracy z ludźmi
koleżeńskość
umiejętności komunikacyjne
Zdolności intelektualne:
umiejętność niezależnego myślenia
umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów
kreatywność
U umiejętności i wiedza zawodowa:
wiedza branżowa i kierunkowa, aktualna wiedza fachowa
umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem
znajomość języków obcych (gł. j. angielski)
umiejętność zarządzania projektami
umiejętność obsługi komputera
Pożądane kursy i szkolenia
język angielski specjalistyczny
obsługa specjalistycznych programów komputerowych
kształcenie z zakresu nowych technologii i systemów informatycznych
kursy inżyniersko-techniczne
Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje:
umiejętności specjalistyczne (umiejętność wykonywania szkieletów, wkładów, koron i
mostów, prac frezowanych, implantów)
zainteresowanie branżowymi nowościami technicznymi

Kwalifikacje i kompetencje
ZDROWIE PUBLICZNE
Umiejętności osobiste:
odpowiedzialność
zaangażowanie
lojalność i chęć związania z firmą na dłużej
umiejętność działania w wielu obszarach
Umiejętności interpersonalne:
umiejętność pracy w zespole
umiejętność współpracy
Zdolności intelektualne:
kreatywność
umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów
U umiejętności i wiedza zawodowa:
umiejętności analityczne
wiedza branżowa i kierunkowa, aktualna wiedza fachowa
umiejętności numeryczne
umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem
umiejętności językowe
umiejętności informatyczne (obsługi programów komputerowych i komputera)
Pożądane kursy i szkolenia
drugi język obcy
IT (obsługa programów komputerowych i komputera)
podstawy zarządzania i przedsiębiorczości
zajęcia z zakresu rynku pracy
Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje:
umiejętności praktyczne w pracy z pacjentem
umiejętność zarządzania
umiejętność odnalezienia się na rynku pracy (cykliczne spotkania z Medycznym Rynkiem
Pracy, w ramach których studenci i absolwenci będą mieli szanse spotykać się z przyszłymi
pracodawcami, przedstawicielami instytucji państwowych czy korporacji dużych firm
medycznych)

Dziękujemy

Zapraszamy do współpracy

