
Anestezjolog poszukiwany – Kronika Tygodnia, 9 stycznia 2007 r.

W szpitalach na Zamojszczyźnie zaczyna brakować anestezjologów.
Najgorsza sytuacja panuje w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o.
– gdzie jest tylko ordynator i jeden lekarz. Niebawem moŜe okazać się, Ŝe
sale operacyjne będą świecić pustkami.

Obecnie w ZSN Sp. z o.o. pracuje zaledwie dwóch anestezjologów. Trzeci w ubiegłym roku
rzucił robotę na prowincji i wyjechał za granicę. Czwarty odszedł do „lepszego świata”.
Obecna obsada to zdecydowanie za mało, by zabezpieczyć naleŜyte funkcjonowanie
dziesięciu szpitalnych oddziałów. Kierownictwo ZSN posiłkuje się lekarzami z innych
szpitali, na zasadzie umów cywilnoprawnych i... szuka. Ogłoszenie o wolnych miejscach
pracy dla lekarzy tej specjalizacji od wielu miesięcy nie znika ze strony internetowej szpitala.
Co jakiś czas pojawia się w ogólnopolskich pismach lekarskich.

Lekarze chcą więcej
- Reklama teŜ kosztuje, więc nie moŜemy sobie pozwolić na publikacje non stop – tłumaczy
się Krzysztof Tuczapski, prezes ZSN Sp. z o.o w Zamościu.
Zainteresowanie ofertą pracy jest. Znika, gdy w grę wchodzą kwestie finansowe.
- Niektórzy lekarze Ŝyczą sobie 10 -12 tys. zł poborów. PrzecieŜ to jest nierealne. To, co
mogę zaproponować to 5 tys. zł brutto, plus mieszkanie – oświadcza prezes Tuczapski.
Szpitalna spółka potrzebuje przynajmniej dwóch lekarzy specjalistów anestezjologii i
intensywnej terapii. Zatrudni ich od zaraz. Podobnie jak młodych lekarzy, którzy chcieliby
specjalizować się w tej dziedzinie.
- Aktualnie prowadzę rozmowy z lekarzem z Warszawy. Nie ukrywam, Ŝe są one bardzo
trudne – kończy prezes.

Z otwartymi r ękami
Na brak anestezjologów narzeka teŜ dyrekcja biłgorajskiego szpitala.
- Mamy trzech lekarzy tej specjalizacji, ale to zdecydowanie za mało. Naszym obowiązkiem
jest zagwarantowanie stałej opieki nad pacjentem oraz stałego zabezpieczenia sali operacyjnej
– mówi Zbigniew Kowal, kierujący biłgorajskim ZOZ-em od siedmiu miesięcy. Podobnie
jak prezes Tuczapski, dyrektor poszukuje lekarzy poprzez ogłoszenia w gazetach
branŜowych, informując Lubelską Izbę Lekarską. Zamieszczając ogłoszenia w Internecie.
- Jesteśmy mało konkurencyjni wobec innych placówek w kraju. Borykamy się z problemami
finansowymi. Nie moŜemy płacić tyle, ile Ŝyczą sobie anestezjolodzy – dodaje Kowal.

Nic teŜ dziwnego, Ŝe i z tą placówką w ostatnich latach rozstało się dwóch specjalistów tej
dziedziny. Wybrali lepiej płatną pracę w bogatszych województwach, bądź za granicą.
Kłopoty kadrowe nie omijają teŜ szpitala w Hrubieszowie. RównieŜ dyrekcja tej placówki
przyjmie z otwartymi rękami anestezjologów. Przynajmniej dwóch.
- Mamy nowy, bardzo dobrze wyposaŜony oddział intensywnej terapii. Anestezjolodzy mają
moŜliwość brania dodatkowych dyŜurów. Proponujemy im przyzwoite wynagrodzenie –
zachęca Teresa Futyma, rzecznik prasowy hrubieszowskiego SP ZOZ.

Więcej nie trzeba
Anestezjologów nie szuka Andrzej Kaczor, dyrektor szpitala w Tomaszowie Lubelskim.
- Zatrudniamy trzech specjalistów. Kiedy trzeba, posiłkujemy się fachowcami spoza naszej
placówki. Biorą u nas dyŜury. Nie potrzebujemy większej liczby lekarzy tej specjalizacji –
oświadcza dyrektor.
TakŜe w SP Szpitalu Wojewódzkim im. PapieŜa Jana Pawła II w Zamościu, w największej na



Zamojszczyźnie placówce lecznictwa zamkniętego, nie narzekają na brak rąk do pracy.
Szpital zatrudnia aŜ 17 lekarzy anestezjologów, w tym 4 rezydentów opłacanych ze środków
Ministerstwa Zdrowia. Wszyscy są na pełnych etatach. Bez dyŜurów zarabiają ok. 4,5 tys. zł
brutto. Najwidoczniej są zadowoleni z warunków pracy i płacy, bo w ostatnim roku nikt nie
odszedł do innej placówki.

Pieniądze i stres
Jerzy Bednarz, ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii szpitala w
Hrubieszowie, jednocześnie przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Związku
Zawodowego Anestezjologów uwaŜa, Ŝe dopóki nie zmienią się zasady wynagradzania dla tej
grupy zawodowej, nie tylko doświadczeni lekarze, ale takŜe świeŜo upieczeni absolwenci
akademii medycznych będą uciekać do pracy za granicę.
- Pokusa wyjazdu jest ogromna. Kilkakrotnie wyŜsze zarobki i więcej wolnego czasu. Dziś
wielu anestezjologów poza pracą na oddziale dyŜuruje w pogotowiu. Pracują na okrągło.
Jedyną szansą na zatrzymanie lekarzy tej specjalizacji jest zmiana systemu wynagrodzeń –
tłumaczy dr Bednarz. - Ministerstwo Zdrowia zapewniało, Ŝe od stycznia tego roku wzrosną
o ok. 30 % nasze wynagrodzenia. Na razie nic mi nie wiadomo, by tak się stało.
Zdaniem Jerzego Bednarza, specjalizacja z anestezjologii dla wielu młodych lekarzy jest
mało interesująca.
- Praca anestezjologa jest bardzo odpowiedzialna, przez to stresująca. Owszem, przynosi ona
satysfakcję, ale dla wielu osób chcących się specjalizować w jednej dziedzinie medycyny, to
za mało. Wolą wybrać inny profil kształcenia – kończy dr Bednarz.

Pokusa w Euro
Z danych resortu zdrowia wynika, Ŝe od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, do
pracy za granicą wyjechało ponad 17% anestezjologów (635). Obecnie w polskich
placówkach słuŜby zdrowia pracuje 3 720 lekarzy tej specjalności. I jest ich, jak szacuje
Związek Zawodowy Anestezjologów, o ok. 450 za mało. Średnio zarabiają po około 4 tys. zł
brutto. W innych krajach Wspólnoty mogą liczyć na uposaŜenie w wysokości ponad 5 tys.
euro miesięcznie, a nawet więcej.
Anna  Dudek

Szpitale chcą rezonans – Kronika Tygodnia, 9 stycznia 2007 r.

Czy w naszym regionie powstanie specjalistyczne centrum
rentgenodiagnostyki, jeszcze nie wiadomo. Pewne jest, Ŝe o inwestycję tę
będzie zabiegał Konwent Szpitali Zamojszczyzny.

Dyrektorzy ośmiu szpitali zrzeszonych w konwencie są zgodni co do potrzeby budowy tego
typu ośrodka. Dyskutowali o tym 21 grudnia w Tomaszowie Lubelskim.
- Utworzenie centrum wyposaŜonego w stacjonarny rezonans magnetyczny ułatwi
mieszkańcom naszego regionu dostęp do specjalistycznych badań. Obecnie taką aparaturą
dysponują zaledwie dwa szpitale w Lublinie, PSK 4 i MSWiA. SłuŜą ponad dwóm milionom
pacjentów, a to daje najgorszy wynik w kraju – przekonuje Krzysztof Tuczapski,
przewodniczący Konwentu Szpitali Zamojszczyzny, zarazem prezes Zamojskiego Szpitala
Niepublicznego Sp. z o.o.
Zdaniem prezesa, rezonans magnetyczny to najlepsza, najpełniejsza i najbezpieczniejsza
forma diagnostyki radiologicznej.
- Urządzenie działa niczym udoskonalony tomograf komputerowy. Potrafi wnikliwie
prześwietlić całe ciało i wykryć miejsca chorobowo zmienione – tłumaczy.



Największy problem to ogromny koszt tej inwestycji. Zakup rezonansu magnetycznego oraz
stworzenie odpowiedniej bazy diagnostycznej, to jak szacują inicjatorzy, kwota ok. 30 mln zł.
By centrum mogło powstać, potrzebna jest zgoda Narodowego Funduszu Zdrowia,
Ministerstwa Zdrowia i władz województwa lubelskiego. Pisma z prośbą o wsparcie tego
projektu zostały juŜ rozesłane do tych instytucji.
- JeŜeli okaŜe się, Ŝe jest ich akceptacja, zaczynam działać. Ustalimy miejsce budowy
centrum. Zrobimy kosztorys. Będziemy czynili starania o uzyskanie środków finansowych,
licząc na wsparcie lokalnych samorządów – uzupełnia prezes Tuczapski.
Przypomnijmy. Porozumienie w sprawie powołania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny
zostało zawarte 10 marca ubiegłego roku. Podpisali się pod nim dyrektorzy ośmiu szpitali:
dwaj z Zamościa, Hrubieszowa, Tomaszowa Lubelskiego, Biłgoraja, Szczebrzeszyna,
Krasnegostawu oraz Radecznicy. Celem było stworzenie silnego lobby na rzecz powstania i
rozwoju nowych usług medycznych w regionie. Ustalono, Ŝe szpitale wchodzące w skład
konwentu będą sobie pomagać. Placówka, która przekroczy limity usług zakontraktowane z
funduszem zdrowia, podeśle chorych tej, która będzie miała jeszcze wolne miejsca. Staraniem
KSZ w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym utworzono drugi na Lubelszczyźnie (po Lublinie)
oddział hematologiczny.
Anna Dudek


