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Czynniki wpływające na wybór specjalizacji z medycyny  
rodzinnej przez studentów VI roku Wydziału Lekarskiego  
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Factors influencing the choice of specialization in family medicine by sixth-year  
students of the Medical Faculty, Medical University of Lublin

Andrzej BrzozowskiA–G, Andrzej jAroszyńskiA–G

katedra i zakład Medycyny rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. wybór każdej specjalizacji przez młodego absolwenta medycyny zależy od wielu czynników. 
Cel pracy. określenie najważniejszych motywów wpływających na wybór specjalizacji z medycyny rodzinnej przez studen-
tów Vi roku medycyny.
Materiał i metody. w pracy przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów ostatniego roku 
studiów wydziału Lekarskiego UM w Lublinie. 
Wyniki. Przed zajęciami z medycyny rodzinnej wybór specjalizacji z medycyny rodzinnej deklarowało 5,8% respondentów, 
natomiast po zakończeniu bloku zajęć z medycyny rodzinnej odsetek ten wzrósł do 14,2%. 
Wnioski. za wyborem specjalizacji z medycyny rodzinnej przemawiają najczęściej dogodne godziny pracy i różnorodność 
pacjentów. do wyboru tej specjalizacji zniechęca lekarzy najbardziej nadmiar pracy biurowej.
Słowa kluczowe: specjalizacja z medycyny rodzinnej, motywy wyboru specjalizacji, podstawowa opieka zdrowotna. 

Background. The choice of each specialization by a young medical doctor depends on many factors. 
Objectives. The aim of this work is to identify the main reasons influencing the choice of specialization in family medicine by 
students of the sixth year. 
Material and methods. The paper presents the results of a survey conducted among the students of the Faculty of Medicine, 
Medical University of Lublin. 
Results. Before the course in family medicine choice of specialization in family medicine was declared by 5.8% of respondents, 
while at the end of the course in family medicine, this percentage increased to 14.2%. 
Conclusions. The choice of specialization in family medicine is influenced by the most convenient working hours and a variety 
of patients. Most excess office work discourages doctors to choose this specialization. 
Key words: specialization in family medicine, motives for choice of the specialization, primary care.

Streszczenie

Summary

Wstęp
wybór specjalizacji jest szczególnie ważną decyzją po-

dejmowaną przez kolejne roczniki absolwentów medycyny. 
określenie kierunku kształcenia podyplomowego determi-
nuje w znacznym stopniu przyszłość zawodową lekarza. 
ważne jest, aby ta decyzja była przemyślana i odpowiednio 
umotywowana. wybór specjalizacji z medycyny rodzinnej 
powinien być prestiżem, a nie jedynie „koniecznością życio-
wą” dla młodych lekarzy. Aby to osiągnąć, potrzeba wysiłków 
ze strony nauczycieli akademickich, ekspertów i autorytetów 
z dziedziny kształcenia podyplomowego (w tym konsultan-
tów krajowych i wojewódzkich) i mądrych decyzji dotyczą-
cych finansowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce.

Cel pracy
Celem tej pracy było określenie najważniejszych mo-

tywów wpływających na wybór specjalizacji z medycyny 
rodzinnej przez studentów Vi roku wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono metodą ankiety audytoryjnej 

wśród studentów Vi roku wydziału Lekarskiego UM w Lu-

blinie w roku akademickim 2011/2012 i 2012/2013. Bada-
niem objęto 155 studentów.

Wyniki
Przed zajęciami z medycyny rodzinnej wybór specjali-

zacji z medycyny rodzinnej deklarowało 5,8% responden-
tów, natomiast po zakończeniu bloku zajęć z medycyny 
rodzinnej odsetek ten wzrósł do 14,2%. wśród studentów, 
którzy wybrali medycynę rodzinną, przeważali mężczyźni 
– 52%, kobiety stanowiły 42%.

Czynniki przemawiające za wyborem specjalizacji z me-
dycyny rodzinnej zostały zaprezentowane w tabeli 1 i 2.

Tabela 1. Czynniki wpływające pozytywnie na wybór 
specjalizacji

Czynniki wpływające na wybór specjalizacji % respon-
dentów

dogodne godziny pracy 15,3

Ciekawa praca/różnorodność przypadków 13,7

kompleksowa opieka nad chorymi 8,8

Praca ambulatoryjna 4,6
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Tabela 1. Czynniki wpływające pozytywnie na wybór 
specjalizacji

Czynniki wpływające na wybór specjalizacji % respon-
dentów

wysokie zarobki 4,7

dostępność specjalizacji 4,5

Łatwość zatrudnienia 3,2

wysoki prestiż zawodowy 0

Tabela 2. Czynniki wpływające negatywnie na wybór 
specjalizacji

Czynniki wpływające na wybór specjalizacji % respon-
dentów

nadmiar pracy biurowej 21,5

Praca ambulatoryjna 19,4

niski prestiż zawodowy 19,2

niskie zarobki 11,2

Brak możliwości dalszego rozwoju 5,6

nieciekawa praca 2,9

Dyskusja
wybór specjalizacji jest jedną z najważniejszych decyzji 

czekających absolwentów medycyny. w Polsce podstawo-
wa opieka zdrowotna opiera się na instytucji lekarza rodzin-
nego. To lekarz rodzinny zajmuje się diagnostyką, lecze-
niem, a także profilaktyką chorób, w niejednokrotnie bardzo 
licznej populacji pacjentów zróżnicowanych pod względem 
płci i wieku. Praca lekarza w podstawowej opiece zdrowot-
nej wymaga dużej wiedzy, zaangażowania i odporności na 
stres. Uzyskanie specjalizacji z medycyny rodzinnej wiąże 
się z koniecznością kilkuletniego kształcenia podyplomowe-
go, z licznych staży oraz kursów edukacyjnych. 

Trudności związane z wymogami kształcenia oraz nie-
dogodności pracy w lecznictwie ambulatoryjnym (obciąże-
nie dużą liczbą pacjentów, nadmiar prac biurowych) często 
zniechęcają absolwentów do wyboru specjalizacji z medy-
cyny rodzinnej. 

na podstawie wyników ankiety można stwierdzić, że 
przyszłych lekarzy do wyboru specjalizacji z medycyny ro-
dzinnej zachęcają najczęściej: ograniczony ramowo czas 
pracy, bez konieczności dyżurów nocnych, możliwość kom-
pleksowej opieki nad pacjentem, dostępność specjalizacji. 

dla części respondentów model pracy lekarza rodzin-
nego nie jest jednak zachętą, a w pracy ambulatoryjnej, 
nadmiarze obowiązków biurokratycznych i niskim prestiżu 

społecznym lekarza Poz widzą oni argumenty przeciw wy-
borowi tej specjalizacji. 

z badań ankietowych Czachowskiego [1] dowiadujemy 
się, że najważniejszymi powodami wyboru specjalizacji 
medycyny rodzinnej przez studentów medycyny są: nowe 
wyzwania związane z tą specjalizacją (10% badanych), naj-
bliższy kontakt z pacjentem (12% badanych), niezależność 
układów personalnych (10% badanych). 

w badaniach przeprowadzonych przez drobnika i wsp. 
[2] motywacjami wyboru medycyny rodzinnej były: lepsze 
perspektywy uzyskania zatrudnienia w obecnej sytuacji ryn-
kowej, możliwość uzyskania specjalizacji ii stopnia w sto-
sunkowo krótkim czasie (w porównaniu do dwustopniowej 
specjalizacji w dziedzinach szczegółowych) oraz możli-
wość rozpoczęcia własnej praktyki. Lekarze pracujący już 
w podstawowej opiece zdrowotnej chęć uzyskania specja-
lizacji z medycyny rodzinnej tłumaczyli możliwością pod-
niesienia kwalifikacji, ale także zwykłą obawą przed utratą 
pracy w przypadku nie posiadania tej specjalizacji w cza-
sach reform opieki zdrowotnej.

Czachowski i wsp. [3] stwierdzają, że na wybór medy-
cyny rodzinnej jako specjalizacji duży wpływ mają zajęcia 
z tego przedmiotu na studiach. 

z badań Latalskiego i wsp. [4] z 1992 r. wynika, że pol-
scy studenci zdecydowanie preferują pracę w szpitalu lub 
klinice niż pracę w przychodni lub ośrodku zdrowia. swój 
wybór motywują lepszymi perspektywami oraz możliwo-
ściami podnoszenia kwalifikacji, kontaktem z osiągnięciami 
medycznymi, lepszym dostępem do diagnostyki i terapii. 
Pracę w przychodni, w tym i jako lekarz rodzinny, oceniają 
jako monotonną, pozbawioną dostępu do najlepszych me-
tod diagnostycznych i dlatego obarczoną dużym ryzykiem 
błędu lekarskiego oraz stanowiącą duże obciążenie fizycz-
ne i psychiczne. 

od momentu wprowadzenia w Polsce do kształcenia 
podyplomowego lekarzy specjalizacji z medycyny rodzin-
nej upłynęło 20 lat. w życie zawodowe wchodzą kolejne 
roczniki absolwentów medycyny, którzy stają przed ko-
niecznością wyboru specjalizacji. 

Wnioski
1. za wyborem specjalizacji z medycyny rodzinnej prze-

mawia najczęściej: dogodne godziny pracy, różno-
rodność pacjentów objętych opieką (różnorodność 
przypadków klinicznych), co sprawia, że praca nie jest 
monotonna oraz istnieją możliwości kompleksowej 
opieki nad chorymi.

2. do wyboru tej specjalizacji zniechęcają lekarzy naj-
bardziej: nadmiar pracy biurowej, praca ambulatoryjna 
oraz niski prestiż zawodowy lekarzy tej specjalizacji.
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