opinia Polaków na temat sposobu wynagradzania lekarzy
raport z sondażu opinii publicznej dla OZZL z dnia 21 lutego 2020 roku

o badaniu
metodologia

grupa docelowa

wywiady on-line na panelu internautów
w ramach cyklicznego sondażu omnibus

•

osoby wylosowane do badania
z panelu internautów

•
•
•
•

•

próba reprezentatywna Polaków
w wieku 18 lat i więcej

•

wielkości dobrane zostały według
reprezentacji w populacji dla płci, wieku,
regionu i wielkości miejsca zamieszkania

termin: 15-19 lutego 2020
lokalizacje: cała Polska
długośd bloku: 4 pytania
wielkośd próby: N=1055

•

wyniki dla ogółu badanych
były wyliczane z użyciem wagi
analitycznej rekompensującej
różnice między strukturą
próby, a strukturą populacji
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pomysł zakazu łączenia przez lekarzy pracy w prywatnej i paostwowej ochronie zdrowia
Czy uważasz, że dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie zakazu łączenia przez lekarzy pracy w prywatnej i paostwowej ochronie zdrowia?
5-stopniowa skala, dane w procentach, podstawa: ogół badanych

Polacy ogółem
zdecydowanie tak
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raczej tak

20

ani tak ani nie
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raczej nie
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zdecydowanie nie

9

tak
40

istotnie częściej zgadzają się z pomysłem
•
mieszkaocy miast do 20 tys. mieszkaoców - 49%
•
emeryci i renciści – 44%
•
rodzice dzieci - 42%

istotnie częściej nie mają zdania
•
mieszkaocy wsi - 42%

nie
28

istotnie częściej NIE zgadzają się z pomysłem
•
osoby z wyższym wykształceniem - 37%
•
mieszkaocy miast 100-500 tys. mieszkaoców - 35%
•
mieszkaocy miast pow. 500 tys. mieszkaoców - 34%

•

Polacy są podzieleni w kwestii pomysłu zakazu łączenia przez lekarzy pracy w prywatnej i paostwowej ochronie zdrowia

•

zwolennicy pomysłu przeważają nad jego przeciwnikami, warto podkreślid, że co 3-ci Polak nie ma wyrobionego zdania

•

wyższy odsetek zwolenników widoczny jest w grupach z częstszym kontaktem ze służbą zdrowia oraz wśród mieszkaoców
mniejszych miejscowości, gdzie dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej jest utrudniony

•

wyższy odsetek przeciwników pojawia się wśród osób lepiej wykształconych oraz wśród mieszkaoców dużych miast, czyli
w grupach dla których dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej jest łatwiejszy
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pomysł zakazu łączenia przez lekarzy pracy w prywatnej i paostwowej ochronie zdrowia
Czy uważasz, że dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie zakazu łączenia przez lekarzy pracy w prywatnej i paostwowej ochronie zdrowia?
5-stopniowa skala, dane w procentach, podstawa: ogół badanych

opowiadający się
za zakazem:

Polacy
ogółem

18-24 lata

25-34 lata

40

34

35

35-34 lata

42

45-54 lata

55+ lat

42

44

•

atrakcyjnośd pomysłu zwiększa się wraz z wiekiem Polaków, a co za tym idzie wraz ze wzrostem częstotliwości kontaktów
ze służbą zdrowia wynikającą z pogarszającego się stanu zdrowia

•

wśród młodych Polaków do 34 roku życia za zakazem jest co 3-cia osoba

•

wśród osób po 55 roku życia odsetek zwolenników zakazu jest wyższy o 10 punktów procentowych
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potencjalne korzyści wprowadzenia zakazu
Czy są jakieś korzyści, które mógłby taki zakaz nieśd ze sobą dla pacjenta?
możliwośd wielu odpowiedzi dane w procentach, podstawa: n=987,
osoby które udzieliły odpowiedzi na pytanie dotyczące łączenia przez lekarzy pracy w prywatnej i paostwowej

Polacy
ogółem

opowiadający się
za zakazem:
64

większe zaangażowanie lekarzy

42

nie trzeba lawirowad za lekarzem
między systemem prywatnym i paostwowym

41

49

mniejsze kolejki

39

48

wyeliminowanie procederu
wejścia do szpitala dzięki prywatnej wizycie

37

48

inne korzyści

3

3

nie wiem, trudno powiedzied

2

0

nie przyniosłoby to żadnych korzyści

4

0

•

w opinii Polaków wprowadzenie zakazu mogłoby przełożyd się na zaangażowanie lekarzy

•

jest to kluczowy argument zwolenników zakazu wskazywany przez blisko 2/3 osób w tej grupie

•

ważny jest również brak konieczności podążania za lekarzem między systemami opieki, zmniejszenie kolejek ze względu na
większą dostępnośd lekarzy w paostwowej opiece oraz wyeliminowanie procederu wejścia do szpitali przez prywatną wizytę

•

te argumenty są istotne dla blisko połowy zwolenników zakazu

oznaczenie różnic istotnych statystycznie na poziomie 95%,

- wynik istotnie niższy,

- wynik istotnie wyższy w porównaniu do ogółu Polaków
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percepcja Polaków na temat wysokości zarobków lekarzy i sędziów
Ile Twoim zdaniem zarabiają lekarze w Polsce "na rękę" w paostwowej służbie zdrowia? Możesz zaznaczyd więcej niż jeden przedział, jeśli uważasz, że to zależy od stażu,
specjalizacji lekarza lub regionu w którym pracuje. Pamiętaj, że chodzi o poziom wynagrodzeo „na rękę” wyłącznie z pracy w paostwowej służbie zdrowia.
Ile Twoim zdaniem zarabiają sędziowie w Polsce "na rękę"? Możesz zaznaczyd więcej niż jeden przedział, jeśli uważasz, że to zależy od stażu pracy sędziego, rodzaju sądu
lub regionu w którym pracuje. możliwośd wielu odpowiedzi

wyobrażenie Polaków na temat wysokości zarobków netto lekarzy i sędziów
% Polaków
wskazujących
dany przedział
zarobków „na rękę”
lekarzy / sędziów
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zarobki „na rękę” lekarzy w paostwowej służbie zdrowia

zarobki "na rękę" sędziów

•

w opinii Polaków lekarz w paostwowej służbie zdrowia zarabia średnio 6 470 PLN netto

•

najczęściej wskazywane widełki zarobków lekarzy to przedział od 3 500 PLN netto do 7 000 PLN netto

•

zarobki sędziów są postrzegane jako istotnie wyższe – zdaniem Polaków sędziowie zarabiają średnio 9 300 PLN netto

•

około 15% Polaków deklaruje brak świadomości co do wysokości zarobków lekarzy i sędziów
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oczekiwany poziom zarobków lekarzy w porównaniu z sędziami
Ile powinien zarabiad - za jeden etat - lekarz, który zdecyduje się na pracę tylko w paostwowej placówce i nie będzie miał prawa łączenia tego z prywatnym
gabinetem (np. w porównaniu do sędziów, których dotyczy podobny zakaz)?
dane w procentach, podstawa: ogół badanych

więcej niż sędzia

tyle co sędzia

31

istotnie częściej deklarują to:
• rodzice dzieci - 33%

34

istotnie częściej deklarują to:
• osoby z wyższym wykształceniem – 42%
• mieszkaocy miast od 20 do 99 tys. Mieszkaoców – 42%

mniej niż sędzia

9

nie wiem

26

istotnie częściej deklarują to:
• osoby z wykształceniem podstawowym – 14%
• mężczyźni – 11%
• gospodarstwa dom. bez dzieci – 11%
istotnie częściej deklarują to:
• osoby z wykształceniem podstawowym – 34%
• mieszkaocy wsi – 29%
• gospodarstwa dom. bez dzieci – 30%

•

blisko 2/3 Polaków uważa, że zarobki lekarzy, którzy decydują się na pracę wyłącznie w paostwowej placówce zarobki powinny
byd wyższe niż obecnie i wynosid co najmniej tyle, co zarobki sędziów

•

1/3 Polaków uważa wręcz, że zarobki takich lekarzy powinny przewyższad zarobki sędziów

•

co 4-ty Polak nie ma na ten temat zdania, głównie osoby słabiej wykształcone i mieszkaocy obszarów wiejskich
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kontakt:
michał gmurek
michal.gmurek@brainlab.pl
tel. 501 502 654

dziękujemy!!!
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