Sprawozdanie z pracy Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji
Naczelnej Rady Lekarskiej w 2016 roku.
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.
Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Izby Lekarskiej (OSAI NIL) we
współpracy z Komisją ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej w terminie lutymarzec 2016 r. przeprowadził badanie opinii lekarzy i lekarzy dentystów do 35 r.ż. pn.:
„Problemy i bariery związane z kształceniem podyplomowym”. Badanie przeprowadzono
dwuetapowo. Pierwszym etapem było badanie jakościowe (organizacja zogniskowanych
wywiadów grupowych). Drugim etapem było badanie ilościowe przeprowadzone metodą
CAWI (Computer Assisted Web Interview). Badanie ilościowe zrealizowano na próbie
ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej dla lekarzy i lekarzy dentystów do 35 r.ż.
W badaniu ilościowym wzięło udział 2691 lekarzy i lekarzy dentystów do 35 r.ż. Próba jest
„miniaturą” ogółu lekarzy w wieku do 35 lat w Polsce. Struktura próby pod względem płci,
tytułu zawodowego oraz województwa (miejsca zamieszkania) została zważona tak, by
dokładnie odzwierciadlać rozkład tych cech w całej populacji. Wyniki są reprezentatywne dla
badanej populacji. Głównym celem badania była identyfikacja i ocena istotności problemów
i barier związanych z kształceniem podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów oraz ocena
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propozycji mających na celu udoskonalenie systemu szkoleń specjalizacyjnych. Oceniane
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i zidentyfikowane w badaniu jakościowym poprzedzającym badanie ilościowe, a także wyniki
z badania opinii z 2012 roku, zrealizowanego przez OSAI NIL we współpracy z Instytutem
Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk pn.: „Możliwości i bariery rozwoju
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów”. Badanie ilościowe miało charakter przekrojowy,
tzn. obejmowało najważniejsze kwestie związane ze szkoleniami specjalizacyjnymi. Pytania
dotyczyły zarówno oceny ogólnej głównych etapów szkolenia, jak i szczegółowych kwestii
związanych z poszczególnymi etapami. W badaniu, dzięki zgromadzeniu 2691 wywiadów,
szacowany maksymalny błąd pomiaru jest bardzo mały (poniżej 2 punktów procentowych).
Uzyskane wyniki są więc bardzo dokładne. Dodatkowo, ze względu na bardzo dużą próbę,
również pomiary w grupach zawodowych cechują się znaczną rzetelnością. Można zatem
przyjąć, że prezentowane wyniki dobrze odzwierciedlają opinie zarówno całego środowiska
młodych lekarzy, jaki i grup wyodrębnionych ze względu na tytuł zawodowy albo etap
edukacji. Wyniki badania zostały opublikowane na stronie OSAI NIL i w Gazecie Lekarskiej.

Kolejne badanie opinii pn.: „Lekarze Stomatolodzy 2016” OSAI NIL przeprowadził
we współpracy z Komisją Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej. Wstępna wersja
ankiety została opracowana przez członków Komisji Stomatologicznej NRL. Następnie
przeprowadzono pogłębione badanie jakościowe. Jego wyniki posłużyły do opracowania
ostatecznej wersji narzędzia badawczego. Badanie przeprowadzono metodą mixed mode, tj.
zbierano wywiady zarówno on-line (CAWI), jak i na papierze (PAPI). Wywiady zbierano
w okresie od 1.07.2016 do 19.09.2016 r. W badaniu uzyskano 856 wywiadów. Otrzymaną
próbę zważono ze względu na posiadanie specjalizacji oraz w ramach tych dwóch warstw ze
względu na zmienne socjodemograficzne: płeć, wiek oraz województwo zamieszkania.
Otrzymana próba jest reprezentatywna dla całej populacji mieszkających w Polsce lekarzy
dentystów. Celem badania było opisanie najważniejszych cech polskiej praktyki
stomatologicznej, poznanie sytuacji środowiska lekarzy dentystów oraz poznanie opinii
w kwestiach związanych zarówno z kształceniem, satysfakcją zawodową, jak i różnymi
problemami, z którymi stomatolodzy stykają się w codziennej pracy. Wyniki badania zostały
opublikowane na stronie OSAI NIL oraz w Gazecie Lekarskiej.
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OSAI NIL we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
oraz Ośrodkiem Badań Psychologicznych i Społecznych w roku 2016 rozpoczął realizację
zamówienia na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Zmówienie realizuje w ramach projektu pn.:
„Mapy

potrzeb

zdrowotnych

–

Baza

Analiz

Systemowych

i
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współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zamówienie
składa się z Zadania 1, 2, 3 i 4 - opracowanie raportów dotyczących stanu kadr lekarzy
specjalistów według specjalizacji, bezpośrednio zaangażowanych w proces leczenia
pacjentów w ramach 30 grup schorzeń zdefiniowanych przez Zamawiającego, na podstawie
Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja X. W ramach
zamówienia przeprowadza się badania opinii w środowisku lekarskim. Wyniki z badań
zostaną opublikowane po realizacji wszystkich zadań w ramach zamówienia.

OSAI NIL również:
 opublikował raport na stronie OSAI NILi Gazecie Lekarskiej „Lekarze w badaniach
opinii społecznej w 2016 r.”;
 prowadzi rekrutację lekarzy i lekarzy dentystów deklarujących gotowość do udziału
w badaniach opinii prowadzonych przez OSAI NIL;
 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, prawa medycznego,
radiologii, prowadzonych przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy
i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej.
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