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Pacjenci dobrze o szpitalach 

powiatowych  

Według badania przeprowadzonego 

przez TNS OBOP, 76 proc. ankietowanych 

mieszkańców małych miast woj. 

dolnośląskiego pozytywnie ocenia swój 
szpital powiatowy.  
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Dla 77 proc. ankietowanych szpitale 

powiatowe dają możliwość uzyskania szybko 

pomocy medycznej, 69 proc. ma dzięki nim 

poczucie bezpieczeństwa. Badanie zostało 

zlecone przez Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali 

Powiatowych.   

Badanie "Stosunek do szpitali powiatowych" 

przeprowadzano pod koniec maja wśród 
mieszkańcach województwa dolnośląskiego, w 

wieku powyżej 18 lat. Pokazało ono, iż 89 

procent mieszkańców regionu  powszechnie 

korzysta z usług szpitali - w ponad połowie 

przypadków były to placówki powiatowe.   

76 procent ankietowanych oceniło swój szpital 
powiatowy pozytywnie, co piąta osoba - 

bardzo dobrze. Złą opinię o szpitalu ma 14 

proc., a bardzo złą - 4 proc. spośród pytanych 
o zdanie mieszkańców powiatów na Dolnym 
Śląsku.  

Zdaniem badanych szpitale powiatowe 

odgrywają istotną rolę poprzez ułatwianie im 

dostępu do usług medycznych. 87 proc. z nich 

zgadza się z tym, że likwidacja szpitala 

powiatowego utrudniłaby im dostęp do lekarzy 

specjalistów oraz badań lekarskich.  

Podkreślają też związek ze szpitalami 

powiatowymi jako placówkami służby zdrowia, 

które są bliskie ludziom - 84 proc. 

twierdzących odpowiedzi.   

Personel pracujący w szpitalach powiatowych 

wzbudza zaufanie u 67 proc. badanych, 64 

proc. ankietowanych twierdzi, że personel 

szpitali powiatowych jest zaangażowany w 

sprawy swoich pacjentów.   

Co ciekawe, aż 92 proc. pytanych 

odpowiedziało twierdząco na pytanie "czy 

istnienie szpitali powiatowych jest istotne?" i 

tyle samo potencjalnych pacjentów uważa, że 
należy zwiększyć finansowanie szpitali 

powiatowych.   

Zdaniem OBOP wyniki badania pokazują jak 

bardzo ważne z punktu widzenia mieszkańców 
i lokalnych społeczności jest istnienie szpitali 

powiatowych.   

Dla 77 proc. ankietowanych szpitale 

powiatowe dają możliwość uzyskania szybko 

pomocy medycznej; 69 proc. ma dzięki nim 

poczucie bezpieczeństwa.  

Prawie 50 proc. badanych jest zaznajomionych 

z personelem pracującym w szpitalach 

powiatowych. Nieco ponad dwie piąte 

pytanych (44 proc.) w przypadku choroby w 

pierwszej kolejności zgłosiłoby się do swojego 

szpitala powiatowego w przypadku 

wystąpienia jakiejś choroby.  
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