Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy
dentystów dotyczących Gazety Lekarskiej

Skrócona wersja raportu z badania ilościowego
realizowanego wśród lekarzy i lekarzy dentystów będących
członkami Okręgowych Izb Lekarskich

I.

GŁÓWNY CEL BADANIA:

Określenie postaw i opinii lekarzy i lekarzy dentystów dotyczących Gazety Lekarskiej.
II. METODOLOGIA
Metoda: Badanie ilościowe wg procedury Mixed Mode Design
Technika: ankieta on-line, ankieta pocztowa, ankieta e-mail

III. PRÓBA I CZAS REALIZACJI BADANIA
Próba reprezentatywna.
Charakter próby: ogólnopolski, warstwowo-losowy.
Wielkość próby zrealizowanej: N = 1108
Realizacja badania: listopad 2013 - grudzień 2013

IV. GŁÓWNE WYNIKI BADANIA

DOTARCIE GAZETY LEKARSKIEJ DO GRUPY CELOWEJ
 Prawie wszyscy badani deklarują regularne otrzymywanie Gazety Lekarskiej (95%).
 Brak zależności pomiędzy częstotliwością otrzymywania Gazety Lekarskiej a cechami socjodemograficznymi badanych.

MODELE KORZYSTANIA Z GAZETY LEKARSKIEJ:
 Dominują dwa modele korzystania z Gazety Lekarskiej:
- czytanie tylko niektórych, wybranych artykułów i informacji (42%),
- czytanie większej części Gazety (32%).
 Czytających ją „od deski do deski” jest tylko 10%.
 Sposób korzystania z Gazety Lekarskiej zależy od wieku czytelnika - respondenci powyżej 50 roku
życia istotnie częściej deklarują większe zainteresowanie zawartością Gazety Lekarskiej niż młodsi
– częściej czytają „większą jej część” (42%) i „od deski do deski” (14%).

 Młodsi badani istotnie częściej niż starsi deklarują, że czytają tylko niektóre, wybrane artykuły,
informacje (48%) i „tylko pobieżnie przeglądają” Gazetę Lekarską (26%).

OGÓLNA OCENA GAZETY LEKARSKIEJ
 Większość badanych pozytywnie ocenia Gazetę Lekarską (65%), w tym 50% - „raczej pozytywnie”.
 Jednocześnie tylko 8% przyznaje jej ocenę negatywną („zdecydowanie” lub „raczej” negatywną).
 Pozytywną ocenę Gazecie Lekarskiej statystycznie częściej przyznają:
- respondenci powyżej 50 roku życia (55% ocen „raczej pozytywnych” i 20% - „zdecydowanie
pozytywnych”),
- zamieszkujący w miastach do 500 tys. mieszkańców (52% ocen „raczej pozytywnych” i 17% „zdecydowanie pozytywnych”).

OCENA PRZYDATNOŚCI GAZETY LEKARSKIEJ
 W odpowiedziach na pytanie o przydatność Gazety Lekarskiej dominują reakcje umiarkowane,
choć ocena przydatności Gazety Lekarskiej jest przeważnie pozytywna (65%).
Wśród nich relatywnie dużo, bo 53% wskazań to odpowiedzi „raczej przydatna” a tylko 12% „zdecydowanie przydatna”.
Jednocześnie co czwarty respondent przyznaje, że Gazeta Lekarska jest mu „raczej nieprzydatna”.
 Najwyższą ocenę przydatności Gazety Lekarskiej istotnie częściej deklarowali respondenci
powyżej 50 roku życia (61% wskazań na odpowiedź: „raczej przydatna” i 16% - „zdecydowanie
przydatna”).
 Warto zwrócić uwagę również na fakt, że Gazeta Lekarska jest istotnie częściej postrzegana jako
przydatna w następujących grupach:
- zamieszkujący miasta do 500 tys. mieszkańców (58% wskazań na odp. „raczej przydatna”),
- mający prywatną praktykę (57% wskazań jw.),
- niemający dostępu do Internetu w miejscu pracy (60% wskazań jw.).
 Istotnie częściej natomiast jest określana jako „raczej nieprzydatna” przez: młodych
respondentów, do 35 roku życia (43%), zamieszkujących miasta 500 tys. i większych (33%),
praktykujących w szpitalu (31%), mających dostęp do Internetu w miejscu pracy (27%).

SZCZEGÓŁOWA OCENA GAZETY LEKARSKIEJ
 Pozytywne oceny szczegółowych działów Gazety Lekarskiej, tematów i aspektów zdecydowanie
dominują w odpowiedziach respondentów na pytanie o to, co im odpowiada a co nie odpowiada
w Gazecie. Większość działów, tematów i aspektów, o które pytano, została oceniona pozytywnie
przez blisko połowę respondentów.

 Największym uznaniem cieszą się:
- komentarze do zmian w przepisach (82% pozytywnych ocen),
- aktualne informacje dotyczące praktyki zawodowej lekarzy (68%),
- różnorodność tematów (67%),
- informacje o nowościach, innowacjach w medycynie (66%),
- artykuły dotyczące systemów ochrony zdrowia z innych krajów (57%),
- język artykułów (54%),
- ogłoszenia (53%),
- ogłoszenia dotyczące wydarzeń branżowych (52%),
- listy do redakcji (50%).
 Odnotowano różnice istotne statystycznie w ocenach lekarzy i lekarzy dentystów odnośnie
Gazety Lekarskiej – lekarze dentyści znacznie częściej niż lekarze pozytywnie oceniali:
- aktualne informacje dotyczące praktyki zawodowej lekarzy (odpowiednio 76%, 66%),
- ogłoszenia dotyczące wydarzeń branżowych (odpowiednio 61%, 49%),
- rozrywka, krzyżówka, quiz (odpowiednio 40%, 25%).
 Negatywne oceny szczegółowych aspektów Gazety Lekarskiej należą do rzadkości – maksymalnie
12% wyraziło negatywną ocenę rozrywki (krzyżówki, quizy).
 Lekarzom, istotnie częściej niż lekarzom dentystom, nie odpowiadają elementy rozrywkowe
w Gazecie Lekarskiej (odpowiednio 13%, 7%), również istotnie częściej – mężczyznom (17%)
i respondentom w wieku 36-50 lat (15%).
 Inne aspekty oceniane negatywnie przez ok. 10% badanych to:
- informacje o nowościach, innowacjach w medycynie (10%),
- Biuletyn Naczelnej Izby Lekarskiej (9%),
- szata graficzna (9%),
- artykuły dotyczące pozazawodowego życia lekarzy (8%),
- ogłoszenia dotyczące imprez integrujących środowisko (8%),
- ogłoszenia dotyczące wydarzeń branżowych (7%).

SUGESTIE ZMIAN W GAZECIE LEKARSKIEJ
 Zdaniem ponad połowy badanych, Gazeta Lekarska powinna zawierać więcej praktycznych
informacji fachowych (58%). Inne sugestie zmian Gazety Lekarskiej, z którymi zgadza się połowa
lub prawie połowa respondentów to:
- więcej informacji o aktualnej polityce zdrowotnej (48%),
- więcej pozytywnych przykładów organizacji pracy w placówkach ochrony zdrowia (46%),
- więcej pozytywnych przykładów radzących sobie z realiach polskiego systemu ochrony zdrowia
(45%).
 Warto podkreślić dodatkową sugestię 9% lekarzy dentystów, aby Gazeta Lekarska zawierała
więcej informacji, artykułów na bieżące tematy dotyczące stomatologii.

V. WNIOSKI
Badanie wykazało wysoki poziom dotarcia Gazety Lekarskiej do grupy celowej – prawie wszyscy
otrzymują ją regularnie.
Jednocześnie jej oceny, zarówno ogólne jak i oceny przydatności, są w większości pozytywne –
wyraża je ponad 60% badanych.
Gazeta Lekarska rzadko wywołuje skrajne oceny, co świadczy o jej uniwersalnym charakterze.
Jednak duża liczba (tylko) umiarkowanych ocen („raczej pozytywna”, „raczej przydatna”) może
wskazywać istotną potrzebę optymalizacji jej zawartości tak, aby bardziej odpowiadała potrzebom
czytelników.
Gazeta Lekarska zdecydowanie bardziej odpowiada potrzebom:
- starszych lekarzy i lekarzy dentystów, powyżej 50 roku życia a ta grupa stanowi prawie połowę
populacji polskich lekarzy i lekarzy dentystów (44%),
- zamieszkującym w miastach do 500 tys. mieszkańców (61% w populacji polskich lekarzy i lekarzy
dentystów).
Mniej interesująca jest natomiast dla młodych (do 35 roku życia), zamieszkujących w dużych
miastach (500 tys. i większych).
Elektroniczna wersja Gazety Lekarskiej jest mało znana (przez 29% badanych), ale chęć korzystania
z tej wersji deklaruje 44%, czyli znacznie więcej niż liczba znających ją.

Wyniki badania omówione w GL drukowanej (04/2014, 05/2014) oraz GL Premium (www.gazetalekarska.pl).

