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Cel i metodologia badawcza
Cele badania:
• Zbadanie świadomości praw pacjenta w Polsce i wiedzy na ich temat

Rodzaj badania
• Niniejszy Raport przedstawia wyniki badania zrealizowanego za pomocą
sondaŜu Capibus, przeprowadzonego przez Instytut MillwardBrown
SMG/KRC na zamówienie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.
• SondaŜ Capibus przeprowadza się za pomocą bezpośrednich wywiadów
ankieterskich prowadzonych w domach respondentów, w oparciu o
standardowy komputerowy kwestionariusz, z zastosowaniem metody CAPI
(Computer Assisted Personal Interview).
• Badanie przeprowadzono w dniach 28 lutego – 4 marca 2008 r.

Charakter próby
• ogólnopolska, losowo-kwotowa, imienna próba osób, reprezentatywna dla
dorosłej (15-75 lat) populacji Polaków (~30 160 tys. osób)
• wielkość próby N = 1004

Wyniki badania

Poszukiwanie informacji o chorobach i sposobach ich leczenia
Q1. Gdy zdarzy się, Ŝe Pan(i) zachoruje, czy szuka Pan(i) informacji o swoich chorobach i sposobach ich leczenia?
Q2. Gdzie szuka Pan(i) takich informacji?

Szukanie informacji

Źródła informacji
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6%
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nigdy

Podstawa – wszyscy respondenci
N=1004

Podstawa – respondenci poszukujący informacji o swoich
chorobach i sposobach ich leczenia
N=456

Świadomość istnienia praw pacjenta
Q3. Czy kiedykolwiek słyszał(a) Pan(i) o prawach przysługujących pacjentom?
Q4. Czy zna Pan(i) jakieś prawa pacjenta?

Świadomość istnienia praw pacjenta

nie wiem /
trudno
powiedzieć;
16%

nie wiem /
trudno
powiedzieć;
8%

nie; 42%

Znajomość jakichkolwiek praw pacjenta

tak; 38%

tak; 50%

Podstawa – wszyscy respondenci
N=1004

nie; 46%

19%
= wszystkich
badanych

Podstawa – respondenci, którzy słyszeli o prawach pacjenta
N=500

Znajomość poszczególnych praw pacjenta
Q5. Proszę wymienić prawa pacjenta, które Pan(i) zna?

56%

... dostępu do opieki medycznej

37%

... do profilaktyki

36%

... do informacji

33%

... do wolnego wyboru

23%

... do wyraŜenia zgody

21%

... do prywatności i poufności

18%

... do leczenia dostosowanego do potrzeb

Prawo…

... do bezpieczeństwa

16%

... do zaŜaleń

16%
14%

... do rekompensaty

12%

... do poszanowaniu czasu pacjenta

10%

... o przestrzeganiu norm jakościowych

8%

... do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu
... do innowacji
inne

5%
2%

Podstawa – respondenci, którzy znają jakieś prawa pacjenta
N=189

Źródła wiedzy o prawach pacjenta
Q6. Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o prawach pacjenta?
Q6a. Zdarza się, Ŝe nie od razu moŜna sobie wszystko przypomnieć. Proszę spojrzeć na kartę i jeszcze raz powiedzieć,
skąd dowiedział(a) się Pan(i) o prawach pacjenta?

33%

z czasopism
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38%
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17%
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7%
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Podstawa – respondenci, którzy znają jakieś prawa pacjenta
N=189

źródło znajomości
wymienione:

spontanicznie
ze wspomaganiem

Opinia o przestrzeganiu praw pacjenta
Q7. Czy Pana(i) zdaniem prawa pacjenta są w Polsce przestrzegane?

nigdy

8%

rzadko

mniej więcej w połowie przypadków

31%

bottom2boxes
(nigdy i rzadko)
39%

często

zawsze

17%

33%

>

nie wiem / trudno powiedzieć

6%

top2boxes
(często i zawsze)
23%

Podstawa – respondenci, którzy znają jakieś prawa pacjenta
N=189

5%

Chęć pogłębienia wiedzy o prawach pacjenta
Q8. Czy chciałby Pan(i) dowiedzieć się więcej o prawach pacjenta?

zdecydowanie nie

3%

raczej nie

zdecydowanie tak

41%

12%

bottom2boxes
(zdecydowanie i raczej nie)
15%

raczej tak

<

top2boxes
(zdecydowanie i raczej tak)
76%

Podstawa – wszyscy respondenci
N=1004

35%

nie wiem / trudno powiedzieć

9%

Ocena pomysłu społecznej kampanii informacyjnej dotyczącej
praw pacjenta
Q9. Jak Pan(i) ocenia pomysł społecznej kampanii, której celem będzie informowanie społeczeństwa o prawach
pacjenta?

jest to bardzo zły pomysł

jest to zły pomysł

jest to dobry pomysł

jest to bardzo dobry pomysł

nie wiem / trudno powiedzieć

1%
41%

48%

3%

bottom2boxes
(bardzo zły i zły pomysł)
4%

<

top2boxes
(bardzo dobry i dobry pomysł)
89%

Podstawa – wszyscy respondenci
N=1004

7%

