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Aż 76 procent pacjentów pozytywnie ocenia 
szpitale powiatowe 

Według badania TNS OBOP przeprowadzonego w województwie dolnośląskim na temat stosunku 

pacjentów do szpitali powiatowych, 76 procent  pozytywnie oceniło  ich funkcjonowanie, wskazując, 

że  szpitale  powiatowe to możliwość uzyskania szybkiej i profesjonalnej pomocy.  

Co piąty ankietowany (21 procent) ocenia go bardzo dobrze. Zdaniem TNS OBOP wyniki badania 

pokazują jak ważne z punktu widzenia mieszkańców i lokalnych społeczności jest istnienie szpitali 

powiatowych. Dla 77 procent respondentów szpitale powiatowe dają możliwość uzyskania szybko 

pomocy medycznej, 69 procent ma dzięki nim poczucie . Prawie 50 procent badanych jest 

zaznajomionych z personelem pracującym w  powiatowych, 67 procent ma zaufanie do tego 

zespo łu, oceniając, że  personel szpitala angażuje się w swoją pracę, skupiając się na dobru pacjenta 

(64 procent). Najwięcej osób (87 procent) uważa, że likwidacja szpitala powiatowego utrudni łaby dostęp 

do lekarzy specjalistów oraz badań lekarskich. 92 % uzna ło, że istotne jest zwiększenie finansowania 

szpitali tego szczebla.  Mieszkańcy województwa deklarują, że w przypadku wystąpienia choroby 

zg łosiliby się w pierwszej kolejności do szpitala powiatowego. 

Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych, inicjatora badań, stwierdza - Chcieliśmy poznać opinię 
pacjentów, którzy korzystają z naszych us ług, bo i od tej oceny zależy przecież nasze funkcjonowanie. 

My swoją opinię na ten temat mamy, ale postanowiliśmy ją zobiektywizować - powiedzia ł Maciej 

Piorunek, przewodniczący Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych. 

- Wyniki badania pokazują, że szpitale powiatowe są blisko ludzi - uzna ł dr Tomasz Sobierajski – 

socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. - Jednym z elementów   więzi w spo łecznościach 

lokalnych na poziomie powiatu są szpitale powiatowe  – to wed ług dr Sobierajskiego ważny aspekt 

istnienia szpitali powiatowych. 

Stosunek do szpitali powiatowych – raport z badania TNS OBOP, zrealizowanego metodologią CATI, na 

próbie 300 mieszkańców województwa dolnośląskiego w wieku powyżej 18 lat, zrealizowane w dniach 

27-30 maja 2011 roku. 
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Podejrzani o wyłudzanie kredytów aresztowani  
Grupę przestępczą, zajmującą się wyłudzaniem kredytów w bankach, rozbili policjanci ze Zgorzelca (Dolnośląskie). 

Sześciu zatrzymanym w tej sprawie osobom grozi do ośmiu lat więzienia.    
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Szpital MSWiA buduje Centrum Rehabilitacji  
Szpital MSWiA rozpoczyna budowę Centrum Rehabilitacji. Dzięki nowej lokalizacji placówka zyska oddziały 

ortopedii, neurologiczny i kardiologiczny. Nowopowstałe centrum będzie największym tego typu ośrodkiem w 

Warszawie. Inwestycja poch łonie 55 milionów zł.    

więcej

Koniec kolejek u lekarza, wizytę potwierdzisz SMS-em  
Pacjenci zarejestrowani na wizytę w Centrum Onkologii w Bydgoszczy nie muszą już potwierdzać wizyty osobiście. 

Wszystko dzięki nowemu systemowi obs ługi chorych - informuje gazeta.pl.    
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