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Sprawozdanie z pracy Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji  

Naczelnej Rady Lekarskiej w 2018 r. 

Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Rady Lekarskiej został powołany uchwałą  

Nr 27/10/VI NRL z dnia 25 czerwca 2010 r. 

Zadaniami Ośrodka są m.in:  

1) prowadzenie badań socjologicznych i statystycznych środowiska lekarskiego; 

2) monitorowanie wyników badań dotyczących środowiska lekarskiego 

przeprowadzanych przez inne podmioty; 

3) przygotowanie informacji o wynikach badań opinii publicznej na temat środowiska 

lekarskiego; 

4) prowadzenie stron internetowych na portalu Naczelnej Izby Lekarskiej zawierających 

w szczególności informacje oraz raporty przygotowane przez Ośrodek. 

Zadania te Ośrodek realizuje we współpracy z: 

1) organami Naczelnej Izby Lekarskiej oraz okręgowymi izbami; 

2) instytucjami prowadzącymi badania socjologiczne oraz badania opinii publicznej; 

3) podmiotami gospodarczymi działającymi w obszarze badań i analiz dotyczącymi 

ochrony zdrowia. 

 

OSAI NIL w 2018 r. przeprowadził dwa sondaże: 

Sondaż 1: pytania o ocenę różnych aspektów pracy zawodowej oraz blok poświęcony 

cyfryzacji w ochronie zdrowia; 

Sondaż 2: blok poświęcony protestowi lekarzy. 

Próby badawcze: w sondażu 1 wzięły udział tylko osoby pracujące w Polsce (ew. w Polsce  

i za granicą). W sondażu 2 wzięły udział wszystkie osoby (tj. praca wyłącznie poza granicami 

nie stanowiła kryterium wykluczającego). 

Technika badawcza: CAWI. 

Termin realizacji: 13.04.2018 - 6.05.2018 r. 

Próby zrealizowane: sondaż 1:1669, sondaż 2: 1621. Ogółem: 3290.  

Wyniki z badania zostały opublikowane na stronie OSAI NIL oraz w Gazecie Lekarskiej. 



Strona 2 z 3 
 

OSAI NIL w 2018 r. współpracował przy planowaniu i następnie opublikował na stronie 

OSAI NIL raport z sondażu ilościowego dla Naczelnej Izby Lekarskiej „Postrzeganie usług 

medycznych w Polsce i zawodów medycznych”. Celem badania było poznanie opinii Polek  

i Polaków korzystających z usług medycznych o wybranych zagadnieniach ochrony zdrowia  

w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone techniką CAWI na panelu on-line w ramach 

omnibusa na próbie kwotowo-losowej Polek i Polaków w wieku 18 lat i więcej. Zebrana próba 

została dodatkowo ważona ze względu na: płeć, wiek, wielkość miejsca zamieszkania  

i województwo. Wywiad właściwy przeprowadzony był z osobami, które korzystały z usług 

medycznych w ciągu ostatniego roku N = 921. 

OSAI NIL w 2018 r. opracował i opublikował (GL i strona OSAI NIL) monografie 

„Demografia – lekarze i lekarze dentyści w Polsce w 2016 r.” i „Demografia – lekarze  

i lekarze dentyści w Polsce w 2017 r.” 

OSAI NIL w 2018 r. opublikował w Gazecie Lekarskiej i na stronie OSAI NIL raport – 

Ile pracują lekarz i lekarze dentyści w Polsce? Raport powstał w ramach projektu pn. „Mapy 

potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych” na zlecenie MZ,  

w którym badania środowiska zostały przeprowadzone w 2017 roku. Uzyskana próba badawcza 

N=2102 jest reprezentatywna dla środowiska lekarzy i lekarzy dentystów. Pełna wersja 

dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: 

http://www.mpz.mz.gov.pl/kadra-lekarzy-specjalistow/ 

OSAI NIL w 2018 r. przeprowadził ogólnopolskie badanie ilościowe we współpracy 

z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, IFiS PAN i OBPiS. Badanie to poświęcone było 

sprawom ważnym dla całego środowiska lekarskiego, między innymi opiniom na temat 

wprowadzenia tzw. sieci szpitali, zmian wynikających z porozumienia ministra zdrowia  

z rezydentami, projektu wprowadzenia ustawowych obowiązków pacjenta oraz aktualnych 

problemów w wykonywaniu zawodu. Dotyczyło ono również istotnego aspektu pracy lekarzy 

i lekarzy dentystów - kontaktów z pacjentami z różnymi rodzajami niepełnosprawności.  

W badaniu wzięło udział ponad 1000 lekarzy i lekarzy dentystów. Raport z badania zostanie 

opublikowany w 2019 r. 
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OSAI NIL również: 

➢ opracował raport „Lekarze w badaniach opinii społecznej w 2018 r.”; 

➢ prowadzi stronę internetową na portalu Naczelnej Izby Lekarskiej zawierającą 

informacje oraz raporty przygotowane przez Ośrodek; 

➢ monitoruje wyniki badań dotyczące środowiska lekarskiego przeprowadzonych przez 

inne podmioty; 

➢ prezentuje wyniki badań podczas posiedzeń, spotkań i konferencji;  

➢ współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów 

Naczelnej Izby Lekarskiej przy organizacji szkoleń z zakresu kompetencji miękkich, 

prawa medycznego i radiologii; 

➢ opracował raporty z ewaluacji szkoleń  z kompetencji miękkich i prawa medycznego, 

„Ochrony radiologicznej pacjenta” i „Kursu dla osób ubiegających się o nadanie 

uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu S”, „Laseroterapii w praktyce 

lekarza stomatologa”, „Interpretacji badań CBCT w stomatologii”, prowadzonych przez 

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby 

Lekarskiej; 

➢ OSAI NIL współpracuje z Biurem Projektu „Zdrowa administracja podstawą 

skuteczności podmiotów leczniczych”. Projekt realizowany jest w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedmiotem projektu jest organizacja 

ogólnopolskich szkoleń skierowanych do pracowników administracyjnych  

i zarządzających podmiotami leczniczymi, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani 

są doskonaleniem i rozwijaniem zdolności analitycznych, audytu wewnętrznego  

i komunikacji w jednostkach systemu ochrony zdrowia.  

 

 


