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I. Przekształcenia zachodzące w obrębie 

współczesnego systemu medycznego i 

ich wpływ na zmianę realizacji świadczeń 

zdrowotnych: 

 

a/ Klasyczny model prof. Z. Bizonia: Relacje między 

nadsystemem społeczno-cywilizacyjnym a 

systemem medycznym 

 



• Egzemplifikacją przekształceń zachodzących w obrębie 

współczesnego systemu medycznego jest klasyczny model Z. 

Bizonia ukazujący koncepcję „wzorców adaptacji systemu 

medycznego do zmian społecznych.”  

• Autor dokonał krytycznej analizy współczesnej medycyny, 

którą traktuje jako swego rodzaju system społeczny 

warunkowany funkcjonalnymi powiązaniami z innymi 

systemami oraz szerszymi układami systemowymi. 

•  Autor zwraca szczególną uwagę na możliwości realizowania 

celów, do których ten system został powołany oraz zdolność 

adaptowania się.  

• Zdaniem Bizonia system medyczny okazał się 

dysfunkcjonalny przede wszystkim w zakresie adaptowania 

się do wyzwań o charakterze społecznym i środowiskowym, 

lepiej radząc sobie w zakresie technologii  i rozwoju 

naukowego  

     [Piątkowski, Nowakowska, 2013]. 

 



Koncepcja „wzorców adaptacji systemu 

medycznego do zmian społecznych” – Z. BIZOŃ 

 

A. Operacjonalizacja terminu „funkcjonalność”: 

„System realizuje cele do których został 

powołany. Są one określone przez nadrzędne 

potrzeby i wartości nadsystemu w którego skład 

wchodzi dany system” 

 

B. „Zdolności adaptacyjne” – dynamiczna własność 

do regulowania stosunków pomiędzy medycyną 

a społeczeństwem, odpowiednio do 

zmieniających się cech i wymogów społecznych 

       

        [Bizoń, 1976] 



C. Przyjęcie założenia, że historycznie rzecz biorąc przez   większość 

okresu swego funkcjonowania system medyczny nie posiadał 

właściwości skutecznego leczenia (a przez wieki wiele technik 

stosowanych przez lekarzy bardziej szkodziło pacjentowi niż mu 

pomagało) 

 

D. System medyczny cechował się zatem dysfunkcjonalnością   w 

sensie biotechnicznym 

 

E.  System medyczny przez wieki nie realizował funkcji do których 

został powołany 

 

F. Rozwój systemu medycznego mimo dysfunkcjonalności może być 

wyjaśniany przez istnienie specyficznych mechanizmów 

obronnych  

 

 

          

              [Bizoń, 1976] 

  

 



Relacje między: 

Nadsystemem społeczno-cywilizacyjnym a systemem medycznym 

wg Z. Bizonia „Wzorce adaptacji systemu medycznego do zmian 

społecznych” [Bizoń, 1976] 
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II. Przekształcenia zachodzące w obrębie 

współczesnego systemu medycznego i ich wpływ 

na zmianę realizacji świadczeń zdrowotnych: 

 

 

b/ Paradygmaty medycyny holistycznej  

    /wybrane egzemplifikacje/ 

 

   

 



• W ciągu ostatnich lat dokonywały się znaczne 

przekształcenia systemu medycznego, w trakcie których 

tradycyjny model biomedyczny zastępowany był nowym 

zmodernizowanym społeczno-ekologicznym paradygmatem. 

Wyrazem wspomnianych zmian są takie koncepcje naukowe 

jak: 

 

  * Łańcuch etiologiczny chorób 

  * Pola zdrowia M.Lalonde`a 

   * Społeczne uwarunkowania chorób cywilizacyjnych 

   * Model M. Miller 

  * Schemat S. Nettleton 

 

            [Piątkowski, 2002] 

 



Łańcuch etiologiczny chorób    [Piątkowski, 2002] 

POZIOM ŚRODOWISKOWY 

Czynniki środowiska przyrodniczego (ekologicznego): klimat, ukształtowanie terenu, promieniowanie 

Sytuacja społeczna: klasa społeczna, zawód, warunki mieszkaniowe  

Wzory zachowań: sposoby odżywiania, wpływ przepracowania 

POZIOM JEDNOSTKOWY 

Cechy genetyczne: podatność na wystąpienie chorób, dziedziczenie chorób 

Historia fizjologiczna organizmu: przebyte choroby, doznane urazy, zużycie organizmu 

Cechy socjo-psychologiczne: sposób pełnienia ról społ., stres i radzenie sobie 

CZYNNIKI POŚREDNICZĄCE 

ZMIANY PATOLOGICZNE 



Czynniki warunkujące zdrowie jednostki wg 

koncepcji pól zdrowia Lalonde’a 

źródło: [NPZ na lata 2007-2015] 
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Kategorie chorób SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH 
Styl  życia  / zachowania (X – ryzyko, XX – wysokie ryzyko) 

Niewłaściwa 
dieta 

Picie alkoholu Palenie tytoniu Brak ruchu Stres psychiczny Zanieczyszczenie 
środowiska 

Choroby układu krążenia 

Choroby serca XX XX XX XX 
Wylew XX XX X XX XX 
Nadciśnienie XX XX X XX XX 
Nowotwory 

Dolny odcinek przewodu pokarmowego XX 
Gardło XX X 
Jama ustna X XX 
Żołądek X 
Choroby układu pokarmowego XX 
Marskość XX 
Cukrzyca XX XX XX XX 
Osteoporoza XX XX X XX 
Schorzenia związane z odżywianiem XX X XX 
Choroba wrzodowa XX XX XX XX 
Uszkodzenie płodu XX XX X 



Co sprawiło, że Polacy rzadziej umierają na serce? 
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37% poprawa jakości leczenia w tym: 

leczenie niewydolności 
serca za pomocą 
nowoczesnych leków 

ratowanie życia 
pacjentom z zawałem 

leki podawane po 
zawale, by nie dopuścić 
do kolejnego incydentu 

operacje w stabilnej 
chrobie wieńcowej, np. 
bajpasy 

leki obniżające poziom 
cholesterolu 

leki na nadciśnienie 
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54% zmiana trybu życia w tym: 

niższe stężenie 
cholesterolu związane z 
dietą o niższej 
zawartości tłuszczów 
zwierzęcych 
ograniczenie palenia 

rekreacyjne uprawianie 
sportu 

nadwaga i otyłość 

cukrzyca 

[Źródło: Uniwersytet Medyczny w Gdańsku i Instytut Kardiologii w Warszawie]  



Model M. Miller   [Piątkowski, 2002] 



Schemat S. Nettleton [Piątkowski 2002] 
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• Model biomedyczny koncentrował się na 

chorobie, szczególnie ostrej oraz działaniach 

instrumentalnych ukierunkowanych na pacjenta 

przebywającego w instytucji szpitalnej 

 

• W modelu społeczno-ekologicznym punktem 

wyjścia jest zdrowie a podejmowane działania 

mają się koncentrować na profilaktyce 

ukierunkowanej na osoby zdrowe 

 



Projekty reformy struktury i charakteru kształcenia 

przyszłych pracowników zawodów medycznych 

  

• W następstwie przemian dokonujących się w obrębie 

systemu medycznego, konieczne okazały się zmiany 

systemu kształcenia na uczelniach medycznych 

 

• Postulowano, aby programy nauczania przyszłych 

pracowników zawodów medycznych uwzględniały 

podejście zintegrowane, łączące treści medyczne z 

problemami humanistycznymi.  

 

• Taki sposób kształcenia kadry medycznej daje szanse na 

efektywność w identyfikacji i zabezpieczaniu potrzeb 

pacjentów 

 

       [Majkowski,2010; Kądalska, Małkowski, 2010; Krawczyk, 2010]    

  



II. Wpływ procesów społeczno-demograficznych na 

zmiany w zakresie zapotrzebowania i możliwości 

realizacji usług medycznych 

 

• Procesy społeczno-demograficzne charakterystyczne dla 

współczesnego społeczeństwa w Polsce, które zmieniają 

zakres i możliwości realizacji usług medycznych, to nie 

tylko wydłużanie się czasu trwania życia i migracje  

 

• Istotne w tym kontekście są również: malejąca liczba 

urodzeń i zawieranych małżeństw, wzrost rozwodów i 

związków nieformalnych, przesuwanie średniego wieku 

rodzenia w kierunku starszych roczników kobiet oraz 

pozytywne zmiany przyczyn umieralności 

 



II. Wpływ procesów społeczno-demograficznych na zmiany w 

zakresie zapotrzebowania i możliwości realizacji usług 

medycznych c.d.  

 

• Polska należy do krajów demograficznie starych od lat 

sześćdziesiątych ubiegłego stulecia 

• Obecnie należy ją zaliczyć do krajów o zaawansowanej 

starości 

• Osoby w wieku powyżej 65 roku życia stanowią ok. 14,7% 

populacji, w roku 2035 - wg szacunków GUS - będzie ich 

ponad 23 % [GUS,  2014]  

• Subpopulację osób starszych wyróżniają na tle innych grup 

społecznych cztery podstawowe cechy: feminizacja, 

singularyzacja, spadek dochodów, pogorszenie stanu zdrowia  

• Niemal połowa (49,3%) wszystkich osób starszych 

funkcjonuje w jednopokoleniowych gospodarstwach 

domowych.  

• Na uwagę zasługuje także tzw. podwójne starzenie się - 

szybki przyrost w populacji seniorów osób w wieku 75+ i 90+ 

 





Przeciętne trwanie życia w latach 1950-2013.  

źródło: GUS 2015 



Współczynnik dzietności w latach 1990-2013.  

źródło: GUS 2015 



Piramida wieku ludności, stan z dnia 31.12.2014. 

źródło: GUS 2015 



Piramida wieku (w tys.)  

2013 dane rzeczywiste; 2050 prognoza. Źródło: GUS 2015 



II. Wpływ procesów społeczno-demograficznych na zmiany w 

zakresie zapotrzebowania i możliwości realizacji usług 

medycznych c.d.  

 

 

• Starzenie się społeczeństwa powoduje szereg wyzwań dla 

systemu opieki medycznej i pomocy społecznej 

 

• Wciąż jednak oferta opieki geriatrycznej w Polsce nie jest 

odpowiednia w stosunku do szybko wzrastających potrzeb 

 

• Brakuje geriatrów, poradni specjalistycznych i oddziałów 

szpitalnych 

 

• Tymczasem z analizy NIK wynika, że pacjent w podeszłym 

wieku kompleksowo prowadzony przez geriatrę funkcjonuje 

lepiej, a jego leczenie kosztuje mniej [NIK, 2015]  

 



• W kontekście szybkiego starzenia się 

społeczeństw często używane jest 

pojęcie „geriatryczne tsunami” 

 

• Współczesny świat zalewany jest falą 

osób w starszym wieku 

 

• Pojawia się więc pytanie czy 

rzeczywiście powinniśmy się tego 

procesu obawiać? 

                  [Kropińska i inni, 2013] 



III. Zmiany w obrazie chorób jako czynnik 

wymuszający zmianę realizacji świadczeń 

oferowanych przez pracowników zawodów 

medycznych 

 

• Wg GUS główne przyczyny zgonów w Polsce, to niezmiennie 

od lat: choroby układu krążenia i choroby nowotworowe 

/stanowią one ponad 70% wszystkich zgonów/, trzecią grupą 

przyczyn są urazy i zatrucia /stanowią ok. 6% wszystkich 

zgonów/  

 

• Na uwagę zasługuje fakt, że od kilku lat obserwuje się 

pozytywną zmianę w przypadku umieralności z powodu 

chorób układu krążenia 

 

• W pierwszej połowie lat 90-tych choroby układu krążenia 

stanowiły około 52%  przyczyn wszystkich zgonów a w 2013 r. 

- 46% [GUS, 2015] 

 



Zgony wg przyczyn w latach 1990-2013.  

źródło: GUS 2015 



Zmiany w dbałości o zdrowie 

• W grupie krajów bogatych, do których aspiruje Polska, 

potrzeby zdrowotne stają się pierwszoplanowymi 

potrzebami społecznymi 

 

• Również w Polsce potrzeby zdrowotne wysuwają się na 

czoło potrzeb społecznych 

 

• Wg badań prof. J. Czapińskiego mniej cenimy Kościół i 

rodzinę, natomiast  rośnie znaczenie zdrowia 

 

 

        [Diagnoza Społeczna, 2013] 



IV. Opinie Polaków na temat funkcjonowania systemu 

opieki zdrowotnej 

 
 



System opieki zdrowotnej w Polsce, w badaniach 

sondażowych oceniany jest bardzo źle 



System opieki zdrowotnej w Polsce, w badaniach 

sondażowych oceniany jest bardzo źle 



System opieki zdrowotnej w Polsce, w badaniach 

sondażowych oceniany jest bardzo źle 



Problemy polskiej służby zdrowia 



Zaufanie do lekarzy 



Polskę stać na wyraźnie lepszy poziom opieki 

zdrowotnej 

 



Oczekiwane zmiany  



Prestiż wybranych zawodów wg CBOS 2013  

[Goryszewski 2014] 



V. Priorytetowe dziedziny medycyny a deficytowe i 

nadwyżkowe zawody medyczne wg Raportu 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

 

 



Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. 

w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny  [Dz U. 2012 r. Poz. 1489] 

 Priorytetowymi dziedzinami medycyny są: 

1) anestezjologia i intensywna terapia; 

2) chirurgia onkologiczna; 

3) geriatria; 

4) ginekologia onkologiczna; 

5) hematologia; 

6) medycyna ratunkowa; 

7) medycyna rodzinna; 

8) neonatologia; 

9) neurologia dziecięca; 

10) onkologia kliniczna; 

11) onkologia i hematologia dziecięca; 

12) patomorfologia; 

13) pediatria; 

14) psychiatria dzieci i młodzieży; 

15) radioterapia onkologiczna; 

16) stomatologia dziecięca. 



Geriatria -  zwana medycyną wieku starszego  

 

• Z założenia powinna kompleksowo zajmować się opieką nad 

osobami starszymi - całościowo oceniać i rozwiązywać 

złożone problemy tej grupy pacjentów 

 

• Holistyczna opieka geriatryczna, która ma optymalizować 

stan zdrowia, zwiększać samodzielność oraz poprawić jakość 

życia seniorów, powinna być oferowana przez 

multidyscyplinarny zespołu fachowców /lakarza 

posiadającego specjalizację z geriatrii, pielęgniarkę, 

fizjoterapeutę i psychologa oraz inne osoby posiadające 

wykształcenie kierunkowe w ochronie zdrowia w zakresie 

całościowej oceny i opieki geriatrycznej/  

 

[Standardy postępowania w opiece geriatrycznej. Stanowisko Polskiego Towarzystwa 

Gerontologicznego opracowane przez ekspertów Zespołu ds. Gerontologii przy Ministrze 

Zdrowia, 2013] 

 

 



 

Informacja o wynikach kontroli 

OPIEKA MEDYCZNA NAD OSOBAMI W WIEKU PODESZŁYM  
 

• Geriatria od  kilkudziesięciu lat wdrażana jest w systemie 

opieki medycznej na świecie 

 

• Dobre efekty można osiągnąć w geriatrii w ramach systemu, 

na który powinny składać się oddziały i poradnie 

geriatryczne, oddziały dzienne, multidyscyplinarne zespoły 

szpitalne oraz zespoły zapewniające łączność z instytucjami 

opieki społecznej i opieką domową 

 

• Podstawą kompleksowego systemu opieki geriatrycznej jest 

odpowiednia liczba lekarzy tej specjalności  

 

• NIK zwraca uwagę, że w Polsce liczba geriatrów znacznie 

odbiega od średniej europejskiej 

               [NIK, 2015] 



• W Polsce w połowie 2014 r. było jedynie 321 geriatrów, 

czyli średnio 0,8 geriatry na 100 tys. mieszkańców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane Naczelnej Izby Lekarskiej oraz wzorce opieki geriatrycznej w innych krajach, ze szczególnym 

uwzględnieniem krajów UE         

     [Wieczorowska-Tobis, 2013] 



ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2014 R 

[MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa 2015] 

• Zawód nadwyżkowy  - na rynku pracy występuje niższe 

zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym 

zawodzie 

 

• Zawód deficytowy - na rynku pracy występuje wyższe 

zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym  

zawodzie 

 

• W 2014 roku było 56 zawodów max. deficytowych 

 

• Na tej liście prawie połowę (48,2%) stanowiły 

zawody z szeroko rozumianej grupy „zawodów 

medycznych” 

 

•   



ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2014 R 

[MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa 2015] 

• W 2013 i 2014 roku zawodem o najwyższym poziomie 

wskaźnika intensywności deficytu był zawód pielęgniarka 

specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej -  nie 

zarejestrowano napływu bezrobotnych, a jedynie napływ ofert 

pracy 

 

 

• W rankingu 30 zawodów najbardziej deficytowych znalazły się także: 

 

• pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej 

• pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego 

• pielęgniarki specjalistów pielęgniarstwa geriatrycznego 

• pielęgniarki specjalistów pielęgniarstwa onkologicznego 

• lekarz – otorynolaryngolog 

• lekarz endokrynolog 

• lekarz ortopeda i traumatolog narządów ruchu 

• lekarz – neurolog 

• lekarz – psychiatra 

 



VI. Perspektywy pracy/zatrudnienia dla  

przedstawicieli zawodów medycznych –  

    analiza sytuacji wybranych zawodów medycznych 

 

 

• Rynek usług medycznych potrzebuje ludzi 

 

• Polska borykała się w ostatnim czasie z dwoma problemami 

dotyczącymi kadry medycznej 

  

  1. to średni wiek pracowników zawodów medycznych 

    /lekarzy, pielęgniarek i położnych/, który cały czas  

    wzrasta  

 2. to duża fala emigracji po wejściu naszego kraju do UE, 

     która  trwała do 2009 r. i wciąż jest zauważalna 

 

 

 



•  W Polsce na 1 tys. pacjentów przypada 2,2 lekarza - to jeden z 

najniższych wskaźników w Europie  

                [OECD – Health at Glance 2015] 

• Obecnie średnia w UE wynosi 2,9 lekarza 

 

• Z perspektywy 40 milionowego kraju, liczby te są alarmujące, 

tym bardziej, że liczba pacjentów wymagających długotrwałego 

leczenia, systematycznie rośnie  

 

• Średni wiek lekarza specjalisty i lekarza dentysty specjalisty w 

Polsce, to niemal 55 lat 

 

• Jednocześnie z analiz Naczelnej Rady Lekarskiej wynika, że już 

co drugi lekarz w Polsce jest w grupie wiekowej 50 +  

                      [Goryszewski, 2015] 

• 14% lekarzy czynnych zawodowo przekroczyło 65. rok życia  

                     [Eurostat, 04.2014] 

 

        



VI. Perspektywy pracy/zatrudnienia dla  przedstawicieli 

zawodów medycznych –  

    analiza sytuacji wybranych zawodów medycznych 

 
 

• Ministerstwo Zdrowia prognozuje, że w kolejnych latach w 

Polsce, wyraźnie wzrośnie zapotrzebowanie na 

wykwalifikowany średni personel medyczny 

 



Perspektywy pracy/zatrudnienia dla pielęgniarek  

i pielęgniarzy 

 

• Pielęgniarstwo jest zawodem dynamicznie 

rozwijającym się i niosącym ze sobą wiele 

interesujących perspektyw 

 

• Aktualnie rynek pracy zawiera szereg propozycji 

zatrudnienia dla pielęgniarek zarówno na terenie 

kraju, jak i za granicą 



Perspektywy pracy/zatrudnienia dla pielęgniarek  

i pielęgniarzy 

 

• Z Raportu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wynika, 

że pielęgniarka posiadająca prawo wykonywania swojego 

zawodu może być zatrudniona na różnych stanowiskach w 

instytucjach: leczniczych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych, 

administracyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, w 

zakładach pracy chronionej i innych 

 

• Różne mogą być także formy zatrudnienia pielęgniarek: 

wykonywanie zawodu w ramach umowy o pracę, w ramach 

stosunku służbowego, na podstawie umowy 

cywilnoprawnej (kontrakt), w ramach wolontariatu  

 

                        [Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 2015] 



Perspektywy pracy/zatrudnienia dla pielęgniarek  

i pielęgniarzy 

 

• Zmiany dokonywane przez ostatnie lata w systemach 

kształcenia pielęgniarek i położnych spowodowały znaczny 

spadek liczby osób pracujących w tych zawodach 

 

• Średnia wieku polskich pielęgniarek i położnych aktywnych 

zawodowo wynosi obecnie 44 lata 

 

• Według danych statystycznych liczba wykształconych 

pielęgniarek jest niewystarczająca, a w latach 2010-2020 

ponad 80 tysięcy z nich osiągnie wiek emerytalny 

 

• Szacuje się, że w 2020 roku zabraknie ponad 60 tysięcy 

pielęgniarek  

 

                                                     [Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 2015] 

 



Struktura pielęgniarek zarejestrowanych w CKPPiP, z 

uwzględnieniem wieku i województw  

[Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, 2015] 



Struktura wiekowa pielęgniarek 

zarejestrowanych w CRPiP [NIPiP, 2015] 



Wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców w 

bezpośredniej opiece nad pacjentem dla Polski wynosi 5,4 

 

Średni wskaźnik OECD – 8,8                              [NIPiP, 2015] 



Perspektywy pracy/zatrudnienia dla położnych 

 

• Stereotypowo w naszym społeczeństwie rola położnej 

łączona jest z opiekę nad macierzyństwem, a w 

szczególności opiekę nad ciężarną, rodzącą, położnicą i 

noworodkiem 

 

• Realnie jednak, położne mają znacznie szerszy zakres 

kompetencji zawodowych 

 

• Dotyczą one obserwacji, pielęgnacji oraz udziału w 

leczeniu nie tylko kobiet ciężarnych i chorych 

ginekologicznie ale kobiet w każdym okresie  życia 

/również w okresie dojrzewania, menopauzy i senium/, a 

także wsparcie, edukacja i pomoc przyszłym matkom 



Perspektywy pracy/zatrudnienia dla położnych 

 

• Możliwości zatrudnienia położnej posiadająca prawo 

wykonywania swojego zawodu są bardzo duże 

• Położna wykonuje zadania zawodowe w podmiotach 

leczniczych, realizujących opiekę nad kobietami, 

noworodkami, zdrowymi, chorymi, wymagającymi 

intensywnej opieki, w tym, w szczególności: sali porodowej, 

w oddziałach położniczych, noworodkowych, 

ginekologicznych, patologii ciąży, oraz onkologii 

ginekologicznej, w oddziale intensywnej terapii położniczej i 

neonatologicznej, izbie przyjęć położniczo-ginekologicznej 

(czy innej, realizującej zadania w tym zakresie) i bloku 

operacyjnym, w warunkach ambulatoryjnych (np. poradni 

ginekologicznej, poradni ginekologiczno-położniczej, poradni 

laktacyjnej, poradni patologii ciąży, poradni profilaktyki 

chorób piersi, poradni leczenia niepłodności, poradni 

endokrynologiczne), oraz w środowisku zamieszkania 

pacjentki 



Perspektywy pracy/zatrudnienia dla położnych 

 

• Według Raportu NIK, w Polsce wciąż są miejsca, gdzie 

dostęp do opieki położniczej w ramach poz jest ograniczony 

lub opieka ta nie jest świadczona wcale  

 

        [NIK, 2015] 

 



Struktura położnych zarejestrowanych w CKPPiP, z 

uwzględnieniem wieku i województw [NIPiP, 2015] 



Struktura wiekowa położnych zarejestrowanych 

w CRPiP [NIPiP, 2015] 



Prognozowane wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych 

w latach 2015-2025 z podziałem na województwa 

W 2015 śr. wskaźnik zatrudnienia pielęgniarek i położnych na  

1 tys. mieszkańców w Polsce wynosi – 4,82   [NIPiP, 2015]  

 



Liczba wydanych zaświadczeń na potrzeby uznawania 

kwalifikacji zawodowych  

w okresie od 1.05.2004 -31.12.2014 [NIPiP, 2015]  



Perspektywy pracy/zatrudnienia dla fizjoterapeutów 

  

• Zapotrzebowanie na usługi fizjoterapeutów jest obecnie 

duże a perspektywy są obiecujące 

  

• Zapotrzebowanie na usługi fizjoterapeutyczne będzie 

większe z powodu: wyższej średniej wieku Polaków, 

wzrastającej liczby osób przewlekle chorych i 

niepełnosprawnych, większej świadomością pacjentów 

dbających o swoje zdrowie, lepszej wiedzy lekarzy 

dotyczącą fizjoterapii oraz ekonomii procesu leczenia  

 

• Fizjoterapia jest najtańszą formą leczenia, często jedyną, 

możliwą do zastosowania 

        

        [Weber-Nowakowska, 2013] 

 



Perspektywy pracy/zatrudnienia dla fizjoterapeutów 

  

• Fizjoterapeuci potrzebni są nie tylko w szpitalach czy 

ośrodkach zdrowia przy lekarzu rodzinnym lub w 

sanatoriach 

• Zatrudniani są również w poradniach i zakładach pracy 

chronionej, w specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-

rehabilitacyjne i opiekuńczo-wychowawczych 

• Pracują ze sportowcami w przychodniach sportowo-

lekarskich i klubach sportowych 

• Pomagają chorym w powrocie do dawnej sprawności, 

mogą prowadzić gimnastykę wyszczuplającą, korekcyjną 

czy aerobik 

• Wykonują masaże zdrowotne, dbają o kondycję oraz dobre 

samopoczucie gości w klinikach zdrowia i urody, 

gabinetach odnowy biologicznej, hotelach, salonach 

fitness 

 



Perspektywy pracy/zatrudnienia dla fizjoterapeutów  

 

• 26 października 2015 roku Prezydent podpisał Projekt 

Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty 

 

• W myśl ustawy zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym 

zawodem medyczny 

 

• W Ustawie precyzyjnie przedstawione są zasady:  

 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania 

zawodu fizjoterapeuty; 3) kształcenia podyplomowego fizjoterapeuty; 4) 

odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów 

 

• Ustawa szeroko określa zakres świadczeń jakie mają być 

udzielane przez fizjoterapeutów. „Wykonywanie zawodu 

fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 

w szczególności na: samodzielnej kwalifikacji pacjenta do 

poddania się zabiegom fizjoterapeutycznym.” 

 



Reasumując 

 

• Na podstawie analizy raportów z badań, trendów 

społeczno-demograficznych i opracowań 

statystycznych można stwierdzić, że skala 

zatrudnienia w sektorze opieki zdrowotnej ma 

tendencję wzrostową 

 

• Zawody medyczne skoncentrowane na opiece, 

leczeniu i usprawnianiu pacjentów będących w 

różnych sytuacjach życiowych były, są i nadal 

będą poszukiwane na rynku pracy 

 



 

 

• Dziękuję za uwagę 


