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89 proc. mieszkańców województwa dolnośląskiego korzysta ło kiedykolwiek z us ług 

szpitala, z czego 56 proc. stanowią osoby, które zdecydowały się na leczenie w 

szpitalu powiatowym – wynika z danych zawartych w najnowszym raporcie 

przygotowanym przez pracownię badawczą TNS OBOP.

Z większych, specjalistycznych szpitali korzysta ło 47 proc. takich osób. Nieco ponad 44 
proc. pytanych w przypadku wystąpienia choroby w pierwszej kolejności zg łosiłoby się do 

swojego szpitala powiatowego, 37 proc. badanych zg łosiłoby się do innego szpitala. Oznacza to, 

że ponad po łowa zdecydowanych osób wybrałaby szpital powiatowy.

Co więcej, dla pacjentów zamieszkałych w woj. dolnośląskim istotne jest nie tylko samo istnienie 

szpitali powiatowych, ale również zwiększenie środków przeznaczanych na ich funkcjonowanie. O 
potrzebie ich dofinansowania wypowiedzia ło się 92 proc. ankietowanych. 

- Szpitale powiatowe są dla lokalnych mieszkańców ważnymi instytucjami, gdyż pozwalają na 

szybki i łatwy dostęp do us ług medycznych, zapewniają poczucie bezpieczeństwo, a dodatkowo 

pracują tam lekarze, którym jako "znanym", bliskim jest łatwiej zaufać. Polacy nie wyobrażają 
sobie normalnego funkcjonowania bez tego typu placówek – ocenia wyniki raportu Tomasz 

Sobierajski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Badanie zosta ło zrealizowane przy użyciu metodologii CATI (Computer Assisted Telephone 

Interview) w terminie 27-30 maja 2011 roku. Uczestniczyli w nim mieszkańcy województwa 
dolnośląskiego w wieku powyżej 18 lat (wielkość próby, N=300).
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