Sprawozdanie z pracy Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji
Naczelnej Rady Lekarskiej w 2012 roku.
Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Rady Lekarskiej został powołany uchwałą
Nr 27/10/VI 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) sporządzanie

raportów

i

opracowań

analitycznych

dotyczących

zjawisk

socjologicznych i demograficznych w środowisku lekarskim;
4) przygotowanie informacji o wynikach badań opinii publicznej na temat środowiska
lekarskiego;
5) 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.
Ośrodek nadzoruje Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Romuald Krajewski.
Ośrodek Studiów Analiz i Informacji prowadzi ciągłą współpracę z Ośrodkiem
Realizacji Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
Współpraca ma na celu wsparcie metodologiczne dotyczące organizacji i prowadzenia badań
naukowych w zakresie socjologii w środowisku lekarzy i lekarzy dentystów. Celem OSAI
jest prowadzenie badań opinii środowiska pozwalających na uzyskaniu wiarygodnego obrazu
sukcesów

i

problemów.

Wyniki

badań

posłużą

samorządowi

w

podejmowaniu

skuteczniejszych i bardziej oczekiwanych decyzji.
W okresie od listopada 2011 r. do lutego 2012 r. Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji
Naczelnej Izby Lekarskiej we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej
Akademii Nauk przeprowadził ilościowe badanie opinii lekarzy na temat rozwoju
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zawodowego pt. „Możliwości bariery rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów”.
W badaniu zastosowano mieszany sposób zbierania odpowiedzi i uzyskano je od 837 osób,
stanowiących ogólnopolską i reprezentatywną próbę. Kształcenie zostało wskazane w badaniu
pilotażowym jako najważniejszy temat środowiska, co potwierdziło się w 993 odpowiedziach
otrzymanych w ankiecie rekrutacyjnej. Wyniki tego badania opublikowano jako cykl
artykułów w Gazecie Lekarskiej. Raport dostępny jest również na stronie OSAI.
Rekrutacja do tego badania umożliwiła uzyskanie zgody na udział w kolejnych
badaniach od 978 Koleżanek i Kolegów, co stwarza realne szanse na utworzenie
po następnych 1-2 badaniach stałego panelu reprezentatywnego dla naszego środowiska.
W listopadzie 2012 OSAI we współpracy z IFiS PAN rozpoczął realizację
ilościowego badania pt. „Warunki pracy, konflikt interesów oraz ocena przydatności
kompetencji miękkich w praktyce zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów”. Badanie dotyczy
trzech zagadnień, uznanych przez respondentów poprzedniego badania, za najważniejsze:
1) Warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów.
2) Konflikt interesów w praktyce lekarzy i lekarzy dentystów.
3) Potrzeby edukacyjne lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich
oraz funkcjonowania i organizacji systemu ochrony zdrowia.
Badanie jest prowadzone metodą Mixed Mode Data Collection (ankieta papierowa,
ankieta e-mail, ankieta telefoniczna). Do badania OSAI zaprosiło 978 osób, które tworzą
panel OSAI oraz 7000

lekarzy i lekarzy dentystów stanowiących wylosowaną

reprezentatywną próbę ogólnopolską. Zakończenie badania jest przewidziane na kwiecień
2013. Wyniki będą udostępniane środowisku lekarskiemu za pośrednictwem Gazety
Lekarskiej i portalu NIL. Badanie wspierane jest finansowo poprzez grant, który NIL
otrzymała na realizację części badania.
OSAI poprzez ankietę rekrutacyjną (wysyłaną z zaproszeniem do nowych respondentów)
kontynuuje badanie dotyczące gotowości do udziału w badaniach opinii prowadzonych przez
NIL oraz tematyki następnych badań, skalę korzystania z poczty elektronicznej wśród lekarzy
i lekarzy dentystów. Wyniki pozwolą dostosować kolejne tematy badań oraz metodę
badawczą do potrzeb respondentów.
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OSAI również:
 prowadził stronę internetową na portalu Naczelnej Izby Lekarskiej zawierającą
informacje oraz raporty przygotowane przez Ośrodek;
 monitorował wyniki badań dotyczące środowiska lekarskiego przeprowadzonych
przez inne podmioty;
 publikował na stronie internetowej NIL i OSAI oraz w Gazecie Lekarskiej wyniki
przeprowadzonych badań socjologicznych;
 opublikował na stronie internetowej raport „Lekarze w badaniach opinii społecznej
w 2012 r.” oraz skróconą wersję tego raportu w Gazecie Lekarskiej;
 współpracował z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej
wspomagając organizację i ewaluację szkoleń.
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