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I Wprowadzenie 

 

 Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie Powiatu Mogileńskiego w ostatnim czasie stanowi 

przedmiot licznych dyskusji i kontrowersji, zarówno w środowisku przedstawicieli lokalnych 

władz, personelu medycznego, jak i wszystkich mieszkańców Powiatu. W trosce o jak najlepsze 

rozwiązanie kwestii działalności placówek ochrony zdrowia Zarząd Powiatu w Mogilnie w marcu 

2014 r. przeprowadził badanie, mające na celu zebranie opinii i pomysłów mieszkańców Powiatu 

Mogileńskiego na temat aktualnego stanu służby zdrowia oraz ewentualnych oczekiwanych zmian 

w tym zakresie.   

 Narzędziem badawczym, użytym w niniejszych badaniach stał się kwestionariusz ankiety. 

Pytania w nim zawarte dotyczyły oceny obecnej sytuacji w placówkach służby zdrowia, rodzaju 

oczekiwanych zmian w funkcjonowaniu szpitala, lekarzy i personelu pielęgniarskiego, a także 

preferowanej lokalizacji szpitala na terenie Powiatu Mogileńskiego. Opracowanie informacji 

uzyskanych tą drogą zostanie przedstawione poniżej. 

 

II Charakterystyka społeczno – demograficzna badanej próby 

  

Pierwszym etapem doboru osób do próby jest zawsze wybór tzw. operatu losowania, 

będącego kompletnym wykazem jednostek badanej zbiorowości statystycznej, z którego następnie 

dokonuje się wyboru próby. W przypadku niniejszych badań operatem tym stali się mieszkańcy 

Powiatu Mogileńskiego, zaś badaną próbę stanowiło 499 z nich, do których losowo wysłano 

kwestionariusz ankiety. Po dokonaniu analizy społeczno – demograficznej badanej próby okazało 

się, iż 14,8% osób pochodziło spoza Powiatu Mogileńskiego, co uznano za błąd statystyczny, 

a odpowiedzi tych badanych, uzyskane przy pomocy kwestionariusza ankiety, nie zostały włączone 

w dalszą analizę. Ostatecznie zatem próbę badawczą stanowiło 425 mieszkańców Powiatu 

Mogileńskiego (N=425), w tym 254 kobiety i 163 mężczyzn, natomiast 8 osób nie wskazało swojej 

płci, co uznano za brak danych i nie uwzględniano tego przy prezentacji procentowego udziału 

kobiet i mężczyzn (Wykres 1) w próbie badawczej. 
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Wykres 1. Charakterystyka osób badanych według płci (w %) 

 

N=417 

 

Natomiast zróżnicowanie badanych osób pod względem miejsca zamieszkania prezentuje się 

następująco: 

Wykres 2. Charakterystyka badanych osób według miejsca zamieszkania (w %) 

 

N=424 

Wykres 2 pokazuje, iż najwięcej badanych osób pochodzi ze wsi – 58,96 %,  zaś w mieście 
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zamieszkuje 41,04 % z nich. 

Największy odsetek badanych pochodził z gminy Mogilno – 54,12 %, następnie z gminy Strzelno – 

29,88%. Niecałe 10% osób reprezentowało gminę Jeziora Wielkie, a tylko 6,59% - gminę Dąbrowa. 

Charakterystyka badanych mieszkańców Powiatu Mogileńskiego pod względem gminy 

zamieszkania została przedstawiona poniżej: 

Wykres 3. Procentowy udział gmin zamieszkania badanych osób 

 

N=425 

 

III Opis wyników badań: 

 

1. Ocena aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia w Powiecie Mogileńskim 

 Jak wspomniano, jednym z głównych celów przyświecających omawianym badaniom było 

uzyskanie informacji od odbiorców usług zdrowotnych na temat oceny aktualnej sytuacji 

w ochronie zdrowia w Powiecie Mogileńskim. Zapytano więc respondentów wprost o ich opinie 

w tej sprawie. 

Wykres 4 pokazuje, jak kształtuje się ocena służby zdrowia u badanych osób. 

 

 

 

 

Wykres 4. Ocena sytuacji w ochronie zdrowia w Powiecie Mogileńskim (w %) 
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N=421 

Jak widać, 62% badanych źle ocenia obecną sytuację w ochronie zdrowia, a ponad 23% nie ma 

zdania w tej kwestii. Jedynie 14,96% respondentów uznaje stan służby zdrowia jako dobry. 

Przed przystąpieniem do badań postawiono hipotezy, iż miejsce oraz gmina zamieszkania, jak 

również płeć respondentów będą zmiennymi różnicującymi odpowiedzi na pytanie. 

W tym celu na początku zestawiono dane demograficzne respondentów – ich miejsce zamieszkania 

– z dokonaną przez nich oceną sytuacji w służbie zdrowia na terenie Powiatu Mogileńskiego. 

Spośród wszystkich badanych osób mieszkających w mieście (N=171), zdecydowana większość – 

60,82% posiada negatywną ocenę aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia w Powiecie, 25,73% 

natomiast nie posiada zdania na ten temat. Dobrze oceniło ową sytuację jedynie 13,45% 

mieszkańców miasta należących do badanej próby. 

Podobny rozkład ocen obecnej sytuacji w ochronie zdrowia w Powiecie Mogileńskim 

zaobserwowano u badanej próby zamieszkującej wieś (N=249). Tutaj również większość osób źle 

ocenia stan służby zdrowia (62,65%), dalej - 21,29 % z nich nie potrafi jasno sprecyzować swojej 

opinii w tym temacie, a dla 16,06% respondentów służba zdrowia w ich powiecie funkcjonuje 

dobrze. 

Zestawienie powyższych danych znajduje się w Tabeli 1 oraz na Wykresie 5. 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Ocena sytuacji w ochronie zdrowia a miejsca zamieszkania 
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Ocena sytuacji 

w ochronie 

zdrowia w 

Powiecie 

Mogileńskim 

 

Miejsce zamieszkania 

 

Miasto n=171 

 

Wieś n=249 

 %  % 

Dobra 23 13,45 40 16,06 

Zła 104 60,82 156 62,65 

Nie mam zdania 44 25,73 53 21,29 

Razem 171  249  

  100,0  100 

 

Wykres 5. Miejsce zamieszkania badanej próby a ocena sytuacji w ochronie zdrowia (w %) 

 

 

Jak widać, miejsce zamieszkania nie okazało się być zmienną różnicującą ocenę służby 

zdrowia – zarówno mieszkańcy miast, jak i wsi w większości źle oceniają stan służby zdrowia, 

w dalszej kolejności w obu przypadkach nie mają zdania na ten temat, a jedynie w zdecydowanej 

mniejszości uznają sytuację w ochronie zdrowia w Powiecie Mogileńskim za dobrą. 

Jeżeli natomiast chodzi o zróżnicowanie owej oceny pod względem gminy zamieszkania 

badanych osób, to zobrazowano to na Wykresie 6. 

. 

 

 

Wykres 6. Ocena sytuacji w ochronie zdrowia a gmina zamieszkania (w %) 
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Analizując uzyskane wyniki w gminie Mogilno, można zaobserwować, iż przeważający 

odsetek mieszkańców owej gminy – 64,32 % - negatywnie ocenia sytuację w służbie zdrowia na 

terenie Powiatu, w następnej kolejności – nie ma zdania o tej kwestii, zaś 13,65 %  uważa 

funkcjonowanie ochrony zdrowia za dobre. 

Badani mieszkańcy gminy Strzelno także w większości (62,42%) postrzegają aktualną sytuację 

w służbie zdrowia za złą, 24,6% osób nie posiada na ten temat zdania, a 13,49%  ocenia ją 

pozytywnie.   

W gminie Dąbrowa 57, 14% mieszkańców wyraziło negatywną opinię o kondycji służby zdrowia 

w Powiecie Mogileńskim, natomiast w jednakowym stopniu – po 21,43% - badani z tego obszaru 

uznali tę kondycję za dobrą oraz nie posiadali wyklarowanego zdania w tym temacie. 

Jeżeli zaś chodzi o rozkład wyników w gminie Jeziora Wielkie, to jest on zbliżony do powyższych: 

52,5% źle postrzega stan ochrony zdrowia w swoim powiecie, 25% nie ma o tym żadnego zdania, 

a 22,5 % pozytywnie ocenia służbę zdrowia. 

Porównując otrzymane wyniki we wskazanych gminach Powiatu Mogileńskiego dostrzec 

można przeważające podobieństwo ocen negatywnych w odniesieniu do sytuacji obecnie panującej 

w służbie zdrowia zadeklarowane we wszystkich tych gminach, jak również najmniejszy odsetek 

opinii pozytywnych. Na tle pozostałych gmin z powiatu, gmina Mogilno odznacza się największym 

odsetkiem negatywnych ocen służby zdrowia, natomiast gmina Jeziora Wielkie – największym 

odsetkiem pozytywnych opinii na ten temat. 

 W dalszej części analizy chciano zweryfikować, czy odpowiedzi badanych różnią się 
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w zależności od płci. Zestawienie tych danych przedstawiono poniżej w Tabeli 2. 

 

Tabela 2. Ocena sytuacji w ochronie zdrowia a płeć 

Ocena sytuacji 

w ochronie 

zdrowia w 

Powiecie 

Mogileńskim 

 

Płeć 

 

Kobieta n=250 

 

Mężczyzna n=163 

 %  % 

Dobra 39 15,6 21 12,88 

Zła 150 60 107 65,64 

Nie mam zdania 61 24,4 35 21,47 

Razem 250  163  

  100,0  100,0 

 

Powyższa tabela ilustruje, że tak kobiety (60%), jak i mężczyźni (65,64%) zdecydowanie 

negatywnie oceniają sytuację w służbie zdrowia w Powiecie Mogileńskim. W następnej kolejności 

respondenci obu płci wskazali, iż nie mają zdania na ten temat, a na końcu – najmniej licznie – 

oceniono pozytywnie funkcjonowanie ochrony zdrowia – u kobiet opinię taką zadeklarowało 15,6% 

z nich, a wśród mężczyzn – 12,88%.  Widać zatem jedynie niewielką różnicę w większym odsetku 

kobiet dobrze oceniających służbę zdrowia oraz znikomej przewadze ocen negatywnych 

u mężczyzn w stosunku do ocen dokonywanych przez płeć przeciwną. 

W nawiązaniu do wyżej analizowanej oceny aktualnego stanu placówek służby zdrowia 

w Powiecie Mogileńskim, ankietowanych zapytano także o to, co należy zmienić w szpitalu 

by spełniał ich oczekiwania. Spośród wszystkich badanych na powyższe pytanie nie odpowiedziało  

50,6% respondentów, natomiast 49,4% udzieliło na nie odpowiedzi. Zebrane w ten sposób 

propozycje zmian zostały pogrupowane i przedstawione w postaci rankingu odpowiedzi w Tabeli 3. 

 

Tabela 3. Propozycje zmian w szpitalu w opinii respondentów 

Lp. Co należy zmienić w szpitalu, aby spełniał Pani/Pana oczekiwania? 
Liczba 

wskazań 

1. Personel - bardziej życzliwy 60 

2. Sprzęt medyczny - wymienić, unowocześnić 51 

3. Personel- wyposażony w lepsze kompetencje, kwalifikacje 46 

4. Personel - zwiększyć liczbę 34 

5. Krótszy czas oczekiwania na wizytę ( brak kolejek do specjalistów) 26 

6. Personel - wymiana na nowy 23 

7. Łatwiejszy dostęp do lekarzy (w tym brak konieczności posiadania skierowania 

z Mogilna, aby uzyskać pomoc w szpitalu w Strzelnie; dyżur pediatry) 

20 

8. Rozbudowa szpitala, więcej oddziałów 18 

9. Unowocześnienie, modernizacja, remont szpitala 18 
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10. Wykonywanie badań specjalistycznych ( w tym w jednym miejscu) 16 

11. Jakość usług (obowiązek poprawnego posługiwania się j. polskim, dbałość 

o dokumentację medyczną, kartoteki, rejestracja telefoniczna, wprowadzanie 

danych do komputera) 

13 

12. Godziny pracy lekarzy popołudniami, w weekendy oraz opieka nocna i świąteczna 13 

13. Pogotowie całodobowe (pomoc doraźna 24h/dobę, 7 dni w tygodniu) 12 

15. Warunki sanitarne, higiena 7 

16. Wszystko zmienić 5 

17. Nic nie trzeba zmieniać 3 

18. Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych 3 

19. Dostęp do TV (sale, poczekalnia) 3 

20. Jakość posiłków i dbałość o nie 3 

21. Układy 3 

22. Więcej łóżek na oddziałach 2 

23. Komfort leczenia (intymność – oddział położniczy) 2 

24. Władze 1 

25. Większa liczba karetek 1 

26. Podwyżki dla pielęgniarek 1 

27. Podejście lekarzy i dyrekcji do personelu średniego (pielęgniarek) 1 

 

Z uzyskanych danych wynika, że ankietowani najczęściej (60-krotnie wskazana odpowiedź) 

oczekują zmiany w zachowaniu personelu, większej życzliwości ze strony pielęgniarek i lekarzy. 

W drugiej kolejności badani zwrócili uwagę na kwestie sprzętu medycznego (51 odpowiedzi), 

wskazując na konieczność unowocześnienia, modernizacji istniejącego sprzętu lub wymiany 

obecnego na nowy. Trzecią sferą,  której zdaniem respondentów należy się bliżej przyjrzeć, 

są kompetencje i kwalifikacje personelu szpitala (46 wskazań). Ankietowani oczekują od lekarzy 

i pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu posiadania wysokich kwalifikacji zawodowych 

i kompetencji, które zapewnią pacjentom poczucie profesjonalnej oraz kompleksowej opieki 

medycznej. W opinii badanych powinno się też zwiększyć liczbę osób zatrudnionych w szpitalu – 

zarówno lekarzy specjalistów, jak i personelu pielęgniarskiego (34 wskazania). Co więcej, część 

respondentów jest zdania, że należy dokonać wymiany personelu szpitala  na nową, profesjonalną 

i wysoko wykwalifikowaną  kadrę (23 odpowiedzi) . Ankietowani oczekują ponadto łatwiejszego 

dostępu do lekarzy (20 wskazań), w tym zmiany w zakresie procedury przyjmowania do szpitala 

w  Strzelnie. Pacjenci wskazują na potrzebę udzielania pomocy bezpośrednio w Strzelnie, a nie jak 

dotąd - po wcześniejszym uzyskaniu skierowania od lekarza w Mogilnie. Istotną kwestię stanowi 

dla badanych także wygląd szpitala.  18-krotnie respondenci udzielili odpowiedzieli, iż oczekują 

remontu szpitala, unowocześnienia, modernizacji sal, oddziałów. Tyle samo wskazań dotyczyło 

potrzeby rozbudowy szpitala, w tym stworzenia większej liczby oddziałów. Niewiele mniej, bo 16 
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razy,  zwrócono uwagę na potrzebę wprowadzenia  zmian w zakresie rozszerzenia spektrum badań 

specjalistycznych. Kolejne oczekiwania respondentów koncentrowały się wokół jakości usług  

świadczonych przez jednostki ochrony zdrowia Powiatu Mogileńskiego (13 odpowiedzi). Wśród 

propozycji zmian badani wymieniali: większą dbałości o dokumentację medyczną (kartoteki),   

skrupulatne przechowywanie, archiwizowanie tradycyjnej, papierowej dokumentacji 

lub prowadzenie dokumentacji elektronicznej, tak aby każdy pacjent mógł w razie konieczności 

mieć wgląd  w kompletną historię choroby. Kolejną kwestią wskazywaną przez badanych była 

dostępność pogotowia ratunkowego, udzielania pomocy 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu (12 

odpowiedzi). Zdecydowanie mniej odpowiedzi ankietowanych dotyczyło zmian w zakresie higieny 

i warunków sanitarnych szpitala (7 wskazań). Pojawiły się ponadto odpowiedzi, których nie 

przypisano do żadnych z wyżej wymienionych kategorii. Wśród tego rodzaju odpowiedzi 

dotyczących zakresu zmian oraz oczekiwań wobec szpitala wyróżnić można: 

• likwidację barier dla osób niepełnosprawnych (3 wskazania) 

• dostęp do TV na terenie szpitala, w salach, poczekalni (3 odpowiedzi), 

• dbanie o wysoką jakość posiłków i sposób ich sporządzania (3 wskazania), 

• likwidację tzw. układów w działalności placówek służby zdrowia na terenie powiatu  

(3 wskazania), 

• zwiększenie liczby łóżek na oddziałach (2 odpowiedzi) 

• zwiększenie komfortu leczenia, zachowanie poczucia intymności, szczególnie na 

oddziale położniczym (2 wskazania), 

• dokonanie zmiany władz (1 odpowiedź), 

• zwiększenie liczby karetek (1 wskazanie), 

• wprowadzenie podwyżek dla pielęgniarek (1 wskazanie) oraz zmiana podejścia lekarzy 

i dyrekcji do personelu średniego, pielęgniarek (1 wskazanie). 

Warto zauważyć, że w badanej próbie pojawiły się także skrajne poglądy, wypowiedzi: 5-krotnie 

badani wskazywali na konieczność zmian wszystkiego w szpitalu, a 3-krotnie wyrażali opinię, że 

nic nie trzeba zmieniać, aby szpital spełniał ich oczekiwania. 

 Ankietowani zwrócili ponadto uwagę na kwestie zmian w innych placówkach ochrony 

zdrowia w Powiecie Mogileńskim. W opinii respondentów zmiany powinny objąć swoim zakresem 

także skrócenie czasu oczekiwania na wizyty do lekarzy, w tym do specjalistów (26 odpowiedzi). 

 Z diagnostycznego punktu widzenia powyższe informacje, uwagi badanych, należy uznać za 

element istotny oraz pomocny w  ocenie obecnego stanu służby zdrowia. 

 

1. Oczekiwania badanych osób względem służby zdrowia w Powiecie Mogileńskim 

Oprócz opinii respondentów dotyczącej aktualnej sytuacji w służbie zdrowia, celem 

niniejszych badań było także zapoznanie się z oczekiwaniami mieszkańców Powiatu Mogileńskiego 
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w zakresie ewentualnych zmian w służbie zdrowia. Ze względów tematycznych, owe oczekiwania 

podzielono na te, które wiążą się z preferowaną lokalizacją szpitala, samą instytucją szpitala, osobą 

lekarza rodzinnego i szpitalnego, jak również personelem pielęgniarskim. 

a) Oczekiwana lokalizacja szpitala w Powiecie Mogileńskim 

Aby uzyskać informacje na temat preferowanej lokalizacji szpitala, zapytano respondentów: 

„Czy chce Pani/Pan, aby szpital który będzie obsługiwał mieszkańców powiatu był w jednym 

lub dwóch miastach?”. Zestawienie otrzymanych odpowiedzi ilustruje Wykres 7. 

 

Wykres 7. Preferowana lokalizacja szpitala w Powiecie Mogileńskim (w %) 

 

N=419 

 

Na podstawie Wykresu 7 można przyjąć, iż zdecydowana większość badanej próby – 62,05% - 

opowiada się za chęcią posiadania w swoim powiecie szpitala znajdującego się w dwóch miastach: 

Strzelnie i Mogilnie. Z kolei prawie 25% osób preferuje szpital zlokalizowany tylko w Mogilnie, 

a 13,13 % - tylko w Strzelnie. 

Przed przystąpieniem do badań spodziewano się, że odpowiedzi na to pytanie będą zależeć od 

miasta bądź gminy zamieszkania. W tym celu zestawiono najpierw ze sobą dwie zmienne, 

a mianowicie miejsce zamieszkania oraz preferowaną lokalizację szpitala w Powiecie Mogileńskim, 

co prezentuje Tabela 4. 

 

Tabela 4. Miejsce zamieszkania respondentów a preferowana lokalizacja szpitala 

Preferowana 

lokalizacja 

 

Miejsce zamieszkania 

Strzelno i Mogilno tylko Mogilno 
tylko Strzelno 
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24,82 

13,13 

Preferowana lokalizacja szpitala w Powiecie 
Mogileńskim (w %) 
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szpitala 

w Powiecie 

Mogileńskim 

 

Miasto n=171 

 

Wieś n=247 

 %  % 

W Strzelnie 

i Mogilnie 
99 57,89 160 64,78 

Tylko 

w Mogilnie 
45 26,32 59 23,89 

Tylko 

w Strzelnie 
27 15,79 28 11,34 

Razem 171  247  

  100,0  100,0 

 

Wśród mieszkańców miasta przeważa preferencja lokalizacji szpitala zarówno w Strzelnie, jak 

i Mogilnie, co zadeklarowało 57,89% osób. W dalszej kolejności badani chcieliby, aby szpital na 

terenie ich powiatu znajdował się tylko w Mogilnie, zaś najmniejszy odsetek osób życzyłoby sobie 

mieć taką placówkę jedynie w Strzelnie – 15,79 %. 

Rozkład wyników jest zbliżony u badanej próby zamieszkującej wieś. W tym przypadku również 

najwięcej osób (64,78%) opowiada się za chęcią funkcjonowania szpitala w dwóch 

miejscowościach (Strzelnie i Mogilnie), 23,89% z nich preferuje zlokalizowanie szpitala tylko 

w Mogilnie, a niewiele ponad 11% jest za tym, aby tę placówkę usytuowano w Strzelnie. 

Nie stwierdza się zatem związku między miejscem zamieszkania respondentów a preferowaną 

przez nich lokalizacją szpitala. Podobny stan rzeczy dostrzega się w odniesieniu od płci badanych, 

bowiem zarówno kobiety (w 61,6%), jak i mężczyźni (60,87%) są zgodni co do przyszłego 

położenia szpitala powiatowego w Mogilnie i Strzelnie, dalej – tylko w Mogilnie (kobiety – 26,4%, 

mężczyźni 23,6%) i na końcu- tylko w Strzelnie, na co wskazało w swoich odpowiedziach 12% 

badanych kobiet i 15,53% mężczyzn (Tabela 5). 

 

 

 

 

 

Tabela 5. Płeć a preferowana lokalizacja szpitala 

Preferowana 

lokalizacja 

szpitala 

w Powiecie 

Mogileńskim 

 

Płeć 

 

Kobieta n=250 

 

Mężczyzna n=161 

 %  % 

W Strzelnie 

i Mogilnie 
154 61,6 98 60,87 

Tylko 

w Mogilnie 
66 26,4 38 23,60 

Tylko 30 12 25 15,53 
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w Strzelnie 

Razem 250  161  

  100,0  100,0 

 

Kolejną hipoteza dotyczyła tego, iż przypuszczano, że to gmina zamieszkania będzie zmienną 

różnicującą chęć posiadania szpitala jednocześnie w Strzelnie i Mogilnie, tylko Mogilnie, bądź 

tylko Strzelnie. Okazało się jednak, że w tym przypadku również wszystkie wymienione gminy 

Powiatu Mogileńskiego zgodnie opowiedziały się za chęcią posiadania owej placówki w obu 

miastach jednocześnie – w gminie Mogilno procent takiej odpowiedzi wynosił 54,87 %, w gminie 

Strzelno – 69,84%, w gminie Dąbrowa 67,86% oraz w gminie Jeziora Wielkie – 74,36%. 

W gminie Mogilno na drugim miejscu badani chcieliby ulokować szpital w Mogilnie (42,03%) 

i analogicznie - respondenci pochodzący z gminy Strzelno – w Strzelnie (30,16%). W gminie 

Dąbrowa w drugiej kolejności wybór padł na Mogilno (32,14%), zaś w gminie Jeziora Wielkie – na 

Strzelno (25,64%). Można przypuszczać, iż preferencje te podyktowane są jak najmniejszą 

odległością z danej gminy zamieszkania od ewentualnego ulokowania szpitala. Z tych samych 

powodów prawdopodobnie badani respondenci z gminy Mogilno najmniej licznie wskazali chęć 

usytuowania szpitala tylko w Strzelnie – zaledwie w 3,1%, wśród badanych mieszkańców gminy 

Strzelno nikt nie wyraził chęci posiadania szpitala jedynie w Mogilnie, w gminie Dąbrowa żadna 

osoba nie życzyła sobie mieć owej placówki na terenie Strzelna, a w gminie Jeziora Wielkie – na 

terenie Mogilna. Dane te zamieszczono na Wykresie 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 8. Gmina zamieszkania a preferencje lokalizacji szpitala w Powiecie Mogileńskim (w 

%) 
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b) Oczekiwania względem szpitala 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Powiatu Mogileńskiego, 

ankietowanych zapytano także o kierunek oczekiwanych przez nich zmian w szpitalu, jako samej 

instytucji. Badani mieli do wyboru maksymalnie trzy odpowiedzi, spośród dziewięciu 

wymienionych, w tym odpowiedź „inne”, umożliwiająca przedstawienie własnej propozycji zmian. 

Ranking wskazań poszczególnych odpowiedzi na to pytanie przedstawiono w Tabeli 6. 

 

Tabela 6. Ranking propozycji zmian w szpitalu w opinii respondentów. 

Jakich zmian oczekuje Pani/Pan w szpitalu? Liczba wskazań 

Nowoczesnego sprzętu medycznego 350 

Lepszego wyposażenia sal chorych 294 

Przystosowania łazienek i toalet do potrzeb chorych (uchwyty, poręcze) 155 

Smaczniejszych posiłków 95 

Dostępu do Internetu, telewizji 78 

Większej czytelności oznaczeń i informacji 42 

Możliwości dokonywania drobnych zakupów na terenie szpitala 33 

Dostępu do telefonu 19 

Inne 17 

• personel (życzliwość) 7 

• personel (kompetencje) 3 

• więcej oddziałów 2 

Gmina Mogilno (n=226) 

Gmina Strzelno (n=126) 

Gmina Dąbrowa (n=28) 

Gmina Jeziora Wielkie (n=39) 

0 20 40 60 80 

54,87 

69,84 

67,86 

74,36 

42,03 

0 

32,14 

0 

3,1 

30,16 

0 

25,64 

Gmina zamieszkania a preferencje lokalizacji 
szpitala 

tylko w Strzelnie 

tylko w Mogilnie 

W Strzelnie i Mogilnie 
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• czystość 2 

• szybsze reagowanie na wezwania 1 

• lepsza opieka personelu 1 

• powrót oddziałów: chirurgii i położnictwa do Mogilna 1 

• lepsza opieka pielęgniarska 1 

• remont generalny 1 

 

Zebrane dane jednoznacznie wskazują, że największe zmiany powinny dokonać się 

w zakresie wyposażenia szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny (350 wskazań) oraz lepszego 

wyposażenia sal chorych (294 odpowiedzi). Respondenci zwracali też często uwagę na potrzebę 

przystosowania łazienek i toalet do potrzeb chorych (155 odpowiedzi). Nieco mniej wskazań 

dotyczyło czynników wpływających na komfort pobytu w szpitalu, takich jak sporządzanie 

smaczniejszych posiłków dla pacjentów (95 odpowiedzi) oraz umożliwienie korzystania z dostępu 

do Internetu czy telewizji  na terenie szpitala (79 wskazań). Badani oczekują ponadto większej 

czytelności szpitalnych oznaczeń i informacji (42 odpowiedzi) oraz możliwości dokonywania 

drobnych zakupów na terenie szpitala (33 wskazania). Spośród wszystkich proponowanych 

możliwości zmian najrzadziej ankietowani wybierali odpowiedź dotyczącą dostępu do telefonu na 

terenie szpitala (19 zaznaczeń). Jeszcze rzadziej respondenci wymieniali swoje propozycje (17 

razy), wśród których sześć odpowiedzi było merytorycznie zgodnych z zadanym pytaniem 

(dotyczyły remontu szpitala- 1 wskazanie, czystości w szpitalu - 2 odpowiedzi oraz zwiększenia 

liczby oddziałów i powrotu oddziałów: chirurgii i położnictwa do Mogilna- łącznie 3 wskazania). 

Pozostałe wymienione przez ankietowanych własne propozycje dotyczyły zmian  z innego zakresu, 

głównie kwestii związanych z personelem szpitala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 9. Oczekiwane zmiany w szpitalu w odniesieniu do miejsca zamieszkania 

ankietowanych 
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  Z przeprowadzonych badań wynika, ze pomiędzy ankietowanymi zamieszkującymi tereny 

miejskie a respondentami z terenów wiejskich nie ujawniają się zasadnicze różnice w kwestii 

oczekiwanych zmian w szpitalu. Obie badane grupy w pierwszej kolejności zwracają uwagę 

na konieczność wymiany sprzętu medycznego na nowocześniejszy (miasto: 145, wieś: 204), 

następnie dostrzegają potrzebę lepszego wyposażenia sal chorych (miasto: 111, wieś: 182) 

oraz przystosowania łazienek i toalet do potrzeb chorych (miasto: 56, wieś: 99). Czwartą 

najczęściej wskazywaną zmianą w szpitalu było podawanie smaczniejszych posiłków (miasto: 40, 

wieś: 55). Nieco mniej respondentów uważa, że zmiany powinny objąć swym zasięgiem 

umożliwienie pacjentom dostępu do Internetu i telewizji na terenie szpitala (miasto:37, wieś:41).  

Następnie w opinii ankietowanych należałoby zwiększyć czytelność oznaczeń i informacji na 

terenie szpitala (miasto:18, wieś:24). Zdecydowanie mniej badanych oczekuje możliwości 

dokonywania drobnych zakupów na terenie szpitala (miasto:14 , wieś:19). Na poziomie dwóch 

ostatnich możliwych odpowiedzi, ujawniają się różnice w hierarchii poszczególnych wskazań 

pomiędzy respondentami zamieszkującymi tereny miejskie a ankietowanymi z terenów wiejskich. 

Pierwsza grupa oczekuje następnie „innych” zmian (12 wskazań), a jako ostatnie wymienia dostęp 

do telefonu na terenie szpitala (6 odpowiedzi). Z kolei w przypadku badanych mieszkających na 

wsi, kolejnym oczekiwaniem jest dostęp do telefonu na terenie szpitala (13 wskazań), a następnie 

„inne” oczekiwania, proponowane przez samych badanych (5 odpowiedzi). 

 Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że miejsce zamieszkania ankietowanych 

nie jest zmienną różnicującą oczekiwania badanych co do zmian w szpitalu jako samej instytucji. 
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Wykres 10. Oczekiwane zmiany w szpitalu w odniesieniu do gminy zamieszkania 

respondentów. 

 

 

Podobne wyniki w kwestii oczekiwanych zmian w szpitalu uzyskano uwzględniając 

kryterium gminy zamieszkania respondentów. Największa liczba wskazań w każdej z badanych 

gmin dotyczyła wyposażenia szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny (I=186, II=111, III=23, 

IV=30)
1

, następnie ankietowani zgłaszali potrzebę lepszego wyposażenia sal chorych 

(I= 154, II=89, III= 23, IV=28), przy czym w gminie Dąbrowa obie odpowiedzi uzyskały 

identyczna liczbę wskazań (23 odpowiedzi). Trzecią w kolejności najczęściej wybieraną 

odpowiedzią, bez względu na gminę zamieszkania, było przystosowanie łazienek i toalet do potrzeb 

chorych (I=80, II=47, III=12, IV=16). We wszystkich badanych gminach respondenci następnie 

oczekują smaczniejszych posiłków (I=49, II=26, III=9, IV=11). Niewielu mniej ankietowanych 

opowiadało się za dostępem do Internetu, telewizji na terenie szpitala (I=44, II=22, III=6, IV=6).  

Powyżej analizowane odpowiedzi były jednakowe dla każdej z badanych gmin, w przypadku 

następnych zachodzą zmiany na poziomie hierarchii liczby wskazań. Kolejną najczęściej typowaną 

                                                 
1
 I – gmina Mogilno, II – gmina Strzelno, III – gmina Dąbrowa, IV – gmina Jeziora Wielkie 
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odpowiedzią w gminie Mogilno i w gminie Strzelno były zmiany w zakresie większej czytelności 

oznaczeń i informacji ( I=27, II=12), a następnie możliwość dokonywania drobnych zakupów na 

terenie szpitala (I=22 ,II=4). Tyle samo osób w gminie Strzelno oczekuje innych zmian (II=4) 

i zaledwie jedno wskazanie mniej uzyskała odpowiedź dotycząca dostępu do Internetu na terenie 

szpitala (II=3). Ankietowani z terenów gminy Mogilno jako kolejne oczekują zmian w zakresie 

dostępu do telefonu na terenie szpitala (I=14), oraz „innych” zmian (I=12). W gminie Dąbrowa 

 i Jeziora Wielkie mieszkańcy opowiadali się następnie za możliwością dokonywania drobnych 

zakupów na terenie szpitala (III=4, IV=3 odpowiedzi). Badani z gminy Dąbrowa w dalszej 

kolejności zwracali uwagę na większą czytelność oznaczeń i informacji (1 wskazanie) oraz 

precyzowali  „inne” oczekiwania (1 odpowiedź). Wśród ankietowanych z terenu gminy Jeziora  

Wielkie tyle samo wskazań dotyczyło następnie większej czytelności oznaczeń i informacji (IV=2) 

oraz dostępu do telefonu (IV=2). Nikt z badanych zamieszkujących gminę Dąbrowa nie oczekuje 

dostępu do telefonu na terenie szpitala, z kolei żaden respondent z gminy Jeziora Wielkie nie 

zaproponował „innych” zmian. 

 Powyższe analizy pozwalają stwierdzić, że gmina zamieszkania badanych zasadniczo nie 

pozostaje w związku z oczekiwaniami ankietowanych dot. zmian w szpitalu, jako samej instytucji. 

Wykres 11. Oczekiwane zmiany w szpitalu w odniesieniu do płci ankietowanych 

 
 Rozpatrując oczekiwania ankietowanych dot. zmian w szpitalu jako samej instytucji 

w kontekście płci badanych należy zauważyć, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni w pierwszej 

kolejności wskazują na odpowiedź dotyczącą nowoczesnego sprzętu medycznego (K=210, M=133). 

Następnie przedstawiciele obu płci zwracają uwagę na lepszy wygląd sal chorych (K=176, M 
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=112), a na trzecim miejscu stawiają przystosowanie łazienek i toalet do potrzeb chorych (K=98; 

M=54). Nieco mniej ankietowanych kobiet i mężczyzn zwraca uwagę na smaczniejsze posiłki dla 

pacjentów (K=66, M=29) oraz umożliwienie korzystania z dostępu do Internetu czy telewizji na 

terenie szpitala (K=49, M=29). Należy zauważyć, że powyższe odpowiedzi uzyskały identyczną 

liczbę wskazań w przypadku mężczyzn (M=29). Badane grupy oczekują ponadto większej 

czytelność szpitalnych oznaczeń i informacji (K=23, M=19) oraz możliwości dokonywania 

drobnych zakupów na terenie szpitala (K=16, M=17).  W opinii respondentek najrzadziej pojawiały 

się odpowiedzi dotyczące „innych” zmian (K=10) oraz nieco mniej wskazań dotyczyło udogodnień 

w postaci dostępu do telefonu na terenie szpitala (K=9) . Z kolei ankietowani mężczyźni następnie 

zwracali uwagę na dostęp do telefonu (M=10), jeszcze rzadziej sami  proponowali „inne” zmiany 

(M=7). 

Przedstawione powyżej dane pozwalają stwierdzić, że płeć ankietowanych nie pozostaje 

w związku z ich oczekiwaniami względem zmian w szpitalu jako samej instytucji. 

 

c) Oczekiwania względem lekarza rodzinnego 

Ważną kwestią w uzyskaniu informacji na temat sytuacji w służbie zdrowia w Powiecie 

Mogileńskim jest bez wątpienia działalność podstawowej opieki zdrowotnej, a dokładniej – lekarza 

rodzinnego. Badane osoby więc ustosunkowywały się do pytania dotyczącego zmian, jakich 

oczekują w tym zakresie, przy czym miały one do wyboru wilka możliwych odpowiedzi. Ranking 

wskazań poszczególnych odpowiedzi na to pytanie przedstawiono w Tabeli 7. 

 

Tabela 7. Ranking propozycji zmian w funkcjonowaniu lekarza rodzinnego w opinii 

respondentów 

Jakich zmian oczekuje Pani/Pan w funkcjonowaniu 

podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza rodzinnego? 
Liczba wskazań 

Łatwiejszego dostępu w razie potrzeby 275 

Lepszej współpracy ze specjalistami i szpitalem 239 

Dostosowania godzin pracy do potrzeb mieszkańców 95 

Nie oczekuję żadnych zmian 10 

 

Jak widać w powyższej tabeli, najwięcej wskazań – 275 – dokonanych przez osoby badane dotyczy 

łatwiejszego dostępu do lekarza rodzinnego w razie potrzeby. Ponadto badani chcieliby także 

posiadać lepszą współpracę ze specjalistami i szpitalem, co zadeklarowano 239 razy. Respondenci 

95 – krotnie wymienili też chęć dostosowania godzin pracy do potrzeb mieszkańców jako kolejny 

aspekt zmiany w funkcjonowaniu lekarza rodzinnego, a zaledwie 10 osób nie oczekuje żadnych 

zmian w tym aspekcie. 
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Podobny rozkłady wyników obserwuje się z podziałem na miejsce zamieszkania badanej próby 

(Wykres 12). Spośród 173 respondentów pochodzących z miasta, którzy udzielili odpowiedzi na 

powyższe pytanie, najwięcej wskazań po raz kolejny odnosiło się do łatwiejszego dostępu do 

lekarza rodzinnego w razie takiej konieczności, na drugim miejscu (105 razy) znalazła się chęć 

lepszej współpracy ze specjalistami i szpitalem. 39 – krotnie badani życzyliby sobie dostosowania 

godzin pracy do potrzeb mieszkańców, natomiast 7 osób nie widzi potrzeby zmian w zakresie 

funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Powiecie Mogileńskim. 

W przypadku mieszkańców wsi, którzy ustosunkowali się do omawianego pytania, ranking 

odpowiedzi przedstawia się podobnie: również najliczniej (163 razy) badani sygnalizowali potrzebę 

łatwiejszego dostępu do lekarza rodzinnego, następnie – lepszej współpracy ze specjalistami 

i szpitalem (133 razy), dostosowania godzin pracy do potrzeb mieszkańców (56 razy) oraz najmniej 

licznie – 3 razy – nie posiadają żadnych oczekiwań w tym temacie. 

 

Wykres 12. Miejsce zamieszkania respondentów a oczekiwane zmiany dot. lekarza rodzinnego 

 

 

Z kolei Wykres 13. Obrazuje oczekiwania względem lekarza rodzinnego z uwzględnieniem 

podziału na gminy zamieszkania respondentów. 

 

Wykres 13. Gmina zamieszkania respondentów a oczekiwania dot. lekarza rodzinnego 
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Z analizy danych zamieszczonych na Wykresie 13 wynika, że w gminach Mogilno i Strzelno badani 

na pierwszym miejscu wymienili chęć posiadania łatwiejszego dostępu do opieki lekarza 

rodzinnego (odpowiednio 152 i 84 wskazania), natomiast w gminach Dąbrowa i Jeziora Wielkie 

najliczniej opowiadano się za pragnieniem lepszej współpracy ze specjalistami i szpitalem (17 i 24 

wskazania). 

W następnej kolejności respondenci z gmin Mogilno i Strzelno życzyliby sobie mieć lepszą 

współpracę ze specjalistami i szpitalem (130 i 68 wskazań), zaś w gminach Dąbrowa i Jeziora 

Wielkie – łatwiejszy dostęp do lekarza rodzinnego (16 i 23 odpowiedzi).  Badani z wszystkich 

wymienionych gmin Powiatu Mogileńskiego w trzeciej kolejności wymienili dostosowanie godzin 

pracy do potrzeb mieszkańców (gmina Mogilno – 51 wskazań, gmina Strzelno – 25 wskazań, 

gmina Dąbrowa – 8 wskazań, gmina Jeziora Wielkie – 11 wskazań). Zdecydowanie najmniej licznie 

przedstawiciele wszystkich gmin przyznają, że nie wymagają żadnych zmian w funkcjonowaniu 

lekarza rodzinnego. 

Taki sam ranking odpowiedzi zobaczyć można z podziałem respondentów ze względu na 

płeć, która to również okazała się nie różnicować oczekiwanych zmian dotyczących lekarza 

rodzinnego. Zarówno wśród badanych kobiet, jak i u mężczyzn najliczniej wskazywano 

konieczność łatwiejszego dostępu do takiego lekarza (172 odpowiedzi u kobiet i 97 odpowiedzi 

u mężczyzn), na drugim miejscu – lepszą współpracę ze specjalistami i szpitalem (146K, 89 M), 

dalej – dostosowanie godzin pracy do potrzeb mieszkańców (61K i 33M) i na samym końcu, brak 

oczekiwanych zmian w omawianym aspekcie (4K i 6M), co ilustruje Wykres 14. 
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Wykres 14. Oczekiwane zmiany dot. lekarza rodzinnego a płeć 

 

 

 

d) Oczekiwania respondentów względem lekarza w szpitalu 

Kolejnym aspektem  badań, zmierzającym do rozpoznania, diagnozy potrzeb pacjentów 

korzystających z opieki medycznej w Powiecie Mogileńskim była kwestia oczekiwań 

respondentów względem lekarza w szpitalu. Ankietowani mieli do wyboru maksymalnie trzy 

odpowiedzi spośród ośmiu możliwych, w tym odpowiedź „inne”, w której mogli zawrzeć 

dodatkowe oczekiwania, nie ujęte w wyżej wymienionych kategoriach. Ranking odpowiedzi wraz 

z liczbą uzyskanych wskazań został przedstawiony w Tabeli 8. 

 

 

Tabela 8. Ranking oczekiwań ankietowanych względem lekarza w szpitalu. 

Czego oczekuje Pani/Pan od lekarza w szpitalu? Liczba wskazań 

Profesjonalnego przeprowadzania zabiegów 207 

Życzliwości 189 

Otwartości w kontaktach z pacjentem i jego rodziną 181 

Dokładnego wyjaśnienia planowanych badań/zabiegów 153 

Uważnego słuchania pacjenta 133 

Posługiwania się zrozumiałym dla pacjenta językiem 104 

Zapewnienia intymności podczas badań/ rozmów o stanie zdrowia 80 
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• Wszystko wymienione w odpowiedziach a-g 1 

• Brak ograniczeń NFZ 1 

• Zlecania kompleksowych badań 1 

• Kompetencji 1 

• Kultury osobistej i komunikatywności 1 

• kultury 1 

 

 Biorąc pod uwagę powyższe dane należy stwierdzić, że najczęściej badani oczekują od 

lekarza w szpitalu profesjonalnego przeprowadzania zabiegów (207 wskazań) oraz życzliwości 

(189 odpowiedzi). Niewiele mniej, bowiem 181 razy, respondenci wskazali na otwartość lekarza 

w kontaktach z pacjentem i jego rodziną. Ankietowani w dalszej kolejności wymieniają 

oczekiwania dotyczące dokładnego wyjaśnienia przez lekarza planowanych badań zabiegów (153 

odpowiedzi) a także uważnego słuchania pacjenta (133 wskazania). Następnym oczekiwaniem 

stawianym przed lekarzem w szpitalu jest posługiwanie się zrozumiałym dla pacjenta językiem 

(104 odpowiedzi). 80 razy badani zasygnalizowali potrzebę zapewnienia intymności podczas 

badań/ rozmów o stanie zdrowia. Najmniej wskazań dotyczyło innych oczekiwań (8 odpowiedzi), 

wśród których respondenci wymienili oczekiwania  dotyczące: zlecania kompleksowych badań, 

kultury osobistej i komunikatywności lekarza, jego kompetencji, a także braku ograniczeń ze strony 

Narodowego Funduszu Zdrowia. 1 wskazanie zawarte w kategorii „inne”: dotyczyło wszystkich 

wcześniej analizowanych odpowiedzi. Warto w tym miejscu wskazać, że 39 osób, pomimo 

wyraźnego polecenia wyboru 3 odpowiedzi, zaznaczyło wszystkie możliwe, co nie zostało 

odnotowane w Tabeli 8.  Powyższy fakt nie pozostaje bez znaczenia dla wyników niniejszych 

badań,  stanowi dodatkowe źródło informacji w kwestii potrzeb pacjentów, co więcej może 

świadczyć o rozległym obszarze oczekiwań wobec lekarzy w szpitalu. 
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Wykres 15. Miejsce zamieszkania respondentów a oczekiwania wobec lekarza w szpitalu. 

 

 Podobne wyniki uzyskujemy zestawiając ze sobą miejsce zamieszkania ankietowanych wraz 

z oczekiwaniami, jakie mają wobec lekarza w szpitalu [Wykres 15]. Zarówno mieszkańcy wsi, 

jak i miast w pierwszej kolejności oczekują profesjonalnego przeprowadzania zabiegów (miasto: 

84, wieś:122) a następnie życzliwości ze strony lekarza w szpitalu (miasto:80, wieś: 109). Niewiele 

mniej wskazań dotyczyło otwartości w kontaktach z pacjentem i jego rodziną. W dalszej kolejności 

ankietowani z terenów miejskich zwracają uwagę na uważne słuchanie pacjenta (61 wskazań) 

oraz dokładne wyjaśnienia planowanych badań/zabiegów (52 odpowiedzi). Natomiast respondenci 

zamieszkujący obszary wiejskiej jako następne oczekiwanie wymieniali dokładne wyjaśnienia 

planowanych badań/zabiegów (100 odpowiedzi), dalej wskazywali na potrzebę uważnego słuchania 

pacjenta (72-krotnie). Kolejne oczekiwania wobec lekarza w szpitalu, zarówno wśród mieszkańców 

wsi, jak i miast uzyskały jednakową hierarchie. Stosunkowo rzadko ankietowani wybierali 

odpowiedź dotyczącą posługiwania się zrozumiałym dla pacjenta językiem (miasto: 44, wieś: 60). 

Jeszcze rzadziej oczekiwali zapewnienia intymności podczas badań/rozmów o stanie zdrowia 

(miasto: 26, wieś: 54). Najmniejsza ilość wskazań otrzymały oczekiwania inne niż wymienione 

(miasto: 3, wieś: 5). 
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Wykres 16. Gmina zamieszkania ankietowanych a oczekiwania wobec lekarza w szpitalu. 

 

 

 

 Rozpatrując oczekiwania respondentów wobec lekarza w szpitalu pod względem gminy 

zamieszkania ankietowanych należy zauważyć, że hierarchia w/w oczekiwań jest różna dla 

poszczególnych gmin. W Gminie Mogilno największą liczbę wskazań uzyskała odpowiedź 

dotycząca życzliwości ze strony lekarza (102 razy). Otwartość w kontaktach z pacjentem 

oraz profesjonalne przeprowadzanie zabiegów otrzymały jednakową ilość wskazań (101 razy) 

i ulokowały się tym samym na drugiej pozycji w hierarchii oczekiwań mieszkańców gminy 

Mogilno względem lekarza w szpitalu. Nieco mniej, bowiem 85-krotnie respondenci z gminy 

Mogilno zwracali uwagę na dokładne wyjaśnienia planowanych badań/ zabiegów. Kolejnym 

oczekiwaniem okazało się uważne słuchanie pacjenta (73) oraz posługiwanie się zrozumiałym dla 

pacjenta językiem (56). Zdecydowanie mniej odpowiedzi ankietowanych z gminy Mogilno 

profesjonalne przeprowadzanie zabiegów 

życzliwość 

otwartość w kontaktach z pacjentem i jego 
rodziną 

dokładne wyjaśnienia planowanych 
badań/zabiegów 

uważne słuchanie pacjenta 

poslugiwanie się zrozumiałym dla pacjenta 
językiem 

zapewnienie intymności podczas badań/ 
rozmów o stanie zdrowia 

inne 

0 20 40 60 80 100 120 

101 

102 

101 

85 

73 

56 

40 

4 

69 

63 

53 

39 

34 

31 

27 

3 

18 

14 

10 

14 

9 

5 

8 

1 

19 

17 

15 

17 

12 

5 

10 

0 

O
cz

e
ki

w
an

ia
 w

o
b

e
c 

le
ka

rz
a 

w
 s

zp
it

al
u

i 

Liczba wskazań 

Gmina zamieszkania ankietowanych a oczekiwania wobec lekarza w 
szpitalu 

Gmina Jeziora Wielkie  n=40 Gmina Dąbrowa n=28 

Gmina Strzelno  n=127 Gmina Mogilno  n=230 



26 

 

dotyczyło  zapewnienia intymności podczas badań/rozmów o stanie zdrowia (40), najmniej 

natomiast wskazań otrzymały oczekiwania inne niż wymienione (4).  Biorąc pod uwagę pozostałe  

dane umieszczone na Wykresie 16 należy zauważyć, że ankietowani z gminy Strzelno, Dąbrowa 

oraz Jeziora Wielkie najczęściej wybierali odpowiedź dotyczącą profesjonalnego przeprowadzania 

zabiegów (gmina Strzelno:69, gmina Dąbrowa:18, gmina Jeziora Wielkie: 19).  Następnie 

respondenci z gminy Strzelno wskazali, iż oczekują życzliwości ze strony personelu lekarskiego 

w szpitalu (63-krotnie). W dalszej kolejności hierarchia oczekiwań mieszkańców gminy Strzelno 

jest tożsama z wyżej zaprezentowaną hierarchią ankietowanych z terenu gminy Mogilno. 

Odmiennie zaś sytuacja prezentuje się w gminie Dąbrowa, gdzie jako drugie w kolejności 

oczekiwanie, badani wskazali dokładne wyjaśnienia planowanych badań/zabiegów (14 razy)  oraz 

życzliwość ze strony lekarza (14-krotnie). Następnie oczekują  od personelu lekarskiego otwartości 

w kontaktach z pacjentem i jego rodziną (10 wskazań) i uważnego słuchania pacjenta (9 

odpowiedzieć). Nieco mniej respondentów zwraca uwagę na zapewnienie intymności podczas 

badań/rozmów o stanie zdrowia (8 wskazań) i posługiwanie się zrozumiałym dla pacjenta językiem 

(5 odpowiedzi). Zaledwie jeden mieszkaniec gminy Dąbrowa wskazał na oczekiwania inne niż 

wymienione. Z kolei w Gminie Jeziora Wielkie na drugiej pozycji mieszkańcy umieścili uważne 

słuchanie pacjenta (17 odpowiedzi) oraz otwartość w kontaktach z pacjentem i jego rodziną (17 

wskazań). Następnie oczekują od lekarza w szpitalu dokładnego wyjaśnienia planowanych 

badań/zabiegów (15 odpowiedzi) i posługiwania się zrozumiałym dla pacjenta językiem (12 

wskazań). Nieco mniej ankietowanych z gminy Jeziora Wielkie zaznaczyło odpowiedź dotyczącą 

życzliwości ze strony personelu lekarskiego (10), jeszcze rzadziej wskazywali, iż oczekują 

zapewnienia intymność podczas badań/ rozmów o stanie zdrowia (5-krotnie). Żaden 

z respondentów mieszkających na terenie gminy Jeziora Wielkie nie wybrał odpowiedzi dotyczącej 

innych oczekiwań. 
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Wykres 17. Płeć badanych a oczekiwania wobec lekarza w szpitalu 

 

 
 

 

 Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki w kwestii oczekiwań ankietowanych wobec lekarza 

w szpitalu w odniesieniu do płci respondentów należy zauważyć, że zarówno badane kobiety jak 

i mężczyźni najczęściej wskazywali odpowiedź dotycząca profesjonalnego przeprowadzania 

zabiegów (kobiety: 118, mężczyźni: 87). W drugiej kolejności kobiety wskazywały na otwartość 

w kontaktach z lekarzem(109 razy) oraz życzliwość z jego strony (108 razy) . Z kolei dla mężczyzn 

ważniejsza była życzliwość (78 wskazań), a następnie otwartość w kontaktach z pacjentem i jego 

rodziną (69 wskazań). Czwartą najczęściej wybieraną  odpowiedzią było tak dla kobiet jak i dla 

mężczyzn dokładne wyjaśnienie planowanych badań/zabiegów (kobiety: 94, mężczyźni: 55). Nieco 

mniej ankietowanych w obu grupach wskazało na oczekiwanie dotyczące uważnego słuchania 

pacjenta (kobiety: 78, mężczyźni: 54). Kobiety w dalszej kolejności zwracały uwagę na 

zapewnienie intymności podczas badań/ rozmów o stanie zdrowia (61 razy) oraz posługiwanie się 

językiem zrozumiałym dla pacjentów (52-krotnie). W przypadku mężczyzn sytuacja przedstawia się 
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odwrotnie: więcej wskazań dotyczyło posługiwania się zrozumiałym dla pacjenta językiem (50 

razy), zdecydowanie mniej mężczyzn oczekuje zapewnienia intymności podczas badań/rozmów 

o stanie zdrowia (18 odpowiedzi). Najmniejszą ilość wskazań zarówno wśród kobiet, jak 

i mężczyzn otrzymały oczekiwania  inne niż wymienione (kobiety: 4, mężczyźni: 4). 

 

c) Oczekiwania od personelu pielęgniarskiego w szpitalu 

Funkcjonowanie i opieka personelu pielęgniarskiego dla wielu pacjentów w znacznej mierze 

decydują o ostatecznej ocenie funkcjonowania danej placówki medycznej. Z tego powodu zapytano 

badanych o ich oczekiwania względem owego personelu średniego, przy czym mogli oni wskazać 

maksymalnie 3 odpowiedzi spośród 8 możliwych do wyboru, w tym jednej opatrzonej kategorią 

„inne”, w której dopuszczalne było wpisanie według własnego uznania dowolnych oczekiwań 

względem personelu pielęgniarskiego. Analiza odpowiedzi na to pytanie pozwoliła na stworzenie 

rankingu takich wskazań dokonanych przez badaną próbę, co pokazuje Tabela 9. 

 

Tabela 9. Ranking wskazań dotyczących oczekiwań względem personelu pielęgniarskiego 

w szpitalu 

Czego oczekuje Pani/Pan od personelu pielęgniarskiego 

w szpitalu? 
Liczba wskazań danej odpowiedzi 

Szybkiego reagowania na wezwania pacjentów 265 

Życzliwości 203 

Staranności w wykonywaniu opatrunków, podłączeniu 

kroplówek itp. 

188 

Sprawnego reagowania na potrzeby pacjentów 165 

Wsłuchiwania się w potrzeby pacjenta 93 

Zapewnienia intymności podczas zabiegów i badań 90 

Mówienia w sposób zrozumiały dla pacjenta 45 

Inne 2 

 Empatia 1 

 karmienie pacjentów 1 

 

Jak widać, najwięcej wskazań – 265 – dotyczyło szybkiego reagowania na wezwania pacjentów, 

nieco mniej natomiast – 203 – życzliwości. Na aspekt ten zwrócono uwagę już wcześniej, przy 

omawianiu oceny respondentów dotyczącej aktualnego stanu służby zdrowia w Powiecie 

Mogileńskim. Dla przypomnienia – to właśnie życzliwość personelu, w tym również 

pielęgniarskiego, badani wymieniali najczęściej w odniesieniu do oczekiwanych przez nich zmian 
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w szpitalu.   

Dalej badani 188 – krotnie zadeklarowali, iż oczekują od pielęgniarek staranności w wypełnianiu 

swojej roli, a zatem wykonywania opatrunków, podłączania kroplówek itp., a także sprawnego 

reagowania na potrzeby pacjentów, co zaakcentowano 165 razy. W następnej kolejności 

oczekiwania kierowane do personelu średniego wiązały się z wsłuchiwaniem się w potrzeby 

pacjenta (93 wskazania) czy zapewnieniem intymności podczas zabiegów i badań (90 wskazań). 

45- krotnie respondenci przyznali, że chcieliby, aby personel pielęgniarski mówił do nich w sposób 

bardziej zrozumiały, zaś jedynie 3 – krotnie wskazano w tym miejscu inną niż powyższe 

odpowiedź: 1 z nich związana była z empatią personelu, a druga – wymaganiami względem 

karmienia pacjentów przez personel pielęgniarski.    

Wspomnieć należy tu także o fakcie zaznaczenia przez 37 respondentów (co stanowi 8,7% całej 

próby) wszystkich odpowiedzi na to pytanie, przy dopuszczalnym limicie trzech odpowiedzi, co 

wiązało się z uznaniem tego za błąd statystyczny i nie wliczaniem tych danym do dalszej analizy. 

Może to jednak świadczyć, iż dla tych osób w kwestii opieki pielęgniarskiej jest tak wiele do 

zmiany, że trudno zdecydować się jedynie na trzy odpowiedzi. 

Prezentacja hierarchii odpowiedzi na omawiane pytanie z podziałem na miejsce zamieszkania 

badanej próby znajduje się poniżej na Wykresie 18. 

Wykres 18. Oczekiwania względem personelu pielęgniarskiego w szpitalu a miejsce 

zamieszkania 

 

Wykres 18 pokazuje, że wśród badanych mieszkańców miasta największa liczba wskazań – 102 – 

dotyczyła szybkiego reagowania na wezwania pacjentów, na drugim miejscu natomiast badani 
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oczekują od personelu pielęgniarskiego życzliwości – 88 wskazań. 77 – krotnie respondenci 

z miasta zadeklarowali, iż oczekują też od tego personelu sprawnego reagowania na potrzeby 

pacjentów, a 70 – krotnie – staranności w wypełnianiu swoich obowiązków. Trochę mniej 

odpowiedzi (41) dotyczy wsłuchiwania się w potrzeby pacjenta oraz zapewnienia intymności 

podczas zabiegów i badań – 35. Połowę mniej licznie (18 razy) badani uważają, że personel 

pielęgniarski powinien mówić w sposób zrozumiały dla pacjenta. Najmniejszą liczbę wskazań 

otrzymała odpowiedź inna niż wymienione - 1. 

W odniesieniu do badanych pochodzących z obszarów wiejskich hierarchia oczekiwań przedstawia 

się nieco inaczej. Najliczniej (118 razy) respondenci wymienili swoje oczekiwania dotyczące 

staranności wykonywania czynności pielęgnacyjnych, na drugim miejscu – życzliwość personelu 

(115 odpowiedzi). Dalej, badane osoby chciałyby 87 – krotnie, aby pielęgniarki i pielęgniarze 

sprawnie reagowali na potrzeby pacjentów. W następnej kolejności 55 razy zwrócono uwagę na 

zapewnienie intymności chorym podczas wykonywanych zabiegów i badań oraz 52 – krotnie na 

konieczność wsłuchiwania się w potrzeby pacjenta. Na przed ostatniej pozycji wśród oczekiwań 

kierowanych do personelu pielęgniarskiego pojawiła się potrzeba mówienia w sposób zrozumiały 

i jasny dla pacjenta. Podobnie jak u badanych mieszkańców miast, tak i u przedstawicieli obszarów 

wiejskich na samym końcu jedynie 1- krotnie zaznaczono odpowiedź inną od wskazanych powyżej. 

Wykres 19. Oczekiwania dot. personelu pielęgniarskiego a gmina zamieszkania

 

Jak wynika z danych zamieszczonych na Wykresie 19, we wszystkich analizowanych 

gminach Powiatu Mogileńskiego dostrzega się umiejscowienie na pierwszym miejscu wśród 
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147 wskazań, 2 – 72 wskazania, 3 – 21 wskazań, 4 – 25 wskazań). W gminie Mogilno 110 razy 

wskazano na drugim miejscu potrzebę bycia życzliwym wobec pacjenta, podobnie jak miało to 

miejsce w gminie Strzelno (70 wskazań). Z kolei w gminie Dąbrowa (20 razy) oraz gminie Jeziora 

Wielkie (14 razy) w drugiej kolejności badani oczekują staranności w wykonywaniu obowiązków 

przez ten personel. Mieszkańcy gminy Mogilno odpowiedź tę wskazali na miejscu trzecim (97 

wskazań), podobnie jak mieszkańcy gminy Strzelno, równocześnie ze sprawnym reagowaniem na 

potrzeby pacjentów. Mieszkańcy gminy Dąbrowa natomiast zadeklarowali 13 – krotnie, iż liczą na 

życzliwość ze strony personelu pielęgniarskiego, a respondenci z gminy Jeziora Wielkie – na 

zapewnienie pacjentom intymności podczas zabiegów i badań oraz sprawne reagowanie na ich 

potrzeby ( po 11 wskazań). Następnie przedstawiciele gminy Mogilno życzyliby sobie, aby personel 

pielęgniarski sprawnie reagował na potrzeby pacjentów (85 wskazań), respondenci z gminy 

Strzelno – aby zapewniał intymność podczas zabiegów i badań (28 odpowiedzi), badani z gminy 

Dąbrowa – powinien sprawnie reagować na potrzeby podopiecznych (12 odpowiedzi), zaś 

mieszkańcy gminy Jeziora Wielkie – oczekuje od niego życzliwości i wsłuchiwania się w potrzeby 

pacjenta ( po 10 wskazań). 

Na miejscu piątym mieszkańcy gminy Mogilno uszeregowali oczekiwania związane 

z wsłuchiwaniem się przez personel pielęgniarski w potrzeby pacjentów (53 odpowiedzi), podobnie 

jak mieszkańcy gminy Strzelno (23 wskazania) oraz gminy Dąbrowa, wraz z potrzebą zapewnienia 

intymności pacjentom ( po 7 wskazań). Z kolei pozycję tę respondenci z gminy Jeziora Wielkie 

obsadzili koniecznością mówienia do pacjentów w sposób dla nich zrozumiały (4 odpowiedzi). 

Dalej, badane osoby z gminy Mogilno wskazały oczekiwania dotyczące potrzeby intymności 

podczas zabiegów i badań (44- krotnie),  badani z gminy Strzelno i Dąbrowa – potrzebę mówienia 

do pacjentów w sposób jasny, a osoby z gminy Jeziora Wielkie przedstawiły oczekiwania inne niż 

wymienione wyżej. Na ostatnich miejscach uplasowały się oczekiwania odnośnie mówienia 

w sposób zrozumiały dla chorych – w gminie Mogilno wskazywane 23 – krotnie – oraz inne 

możliwe odpowiedzi w tym zakresie, pojawiające się na samym końcu hierarchii we wszystkich 

wymienionych gminach Powiatu Mogileńskiego. 

Jeżeli chodzi o uwzględnienie w analizie oczekiwań ankietowanych względem personelu 

pielęgniarskiego podziału badanej próby na płeć, to zaobserwowano, że zmienna ta nie różnicuje 

uzyskanych odpowiedzi na to zagadnienie. 
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IV Podsumowanie: 

Przeprowadzone badania pozwoliły na uzyskanie cennych informacji pomocnych w kształtowaniu 

dalszej pracy nad koncepcją Zarządu Powiatu w Mogilnie. 

 

1. W pierwszej kolejności dowiedziono, iż 

zdecydowana większość – 62% - respondentów źle ocenia obecną sytuację w ochronie zdrowia na 

terenie Powiatu Mogileńskiego. Zaledwie 14,96% badanych uznaje stan służby zdrowia jako dobry, 

zaś ponad 23% nie ma zdania w tej kwestii. Ponadto ani miejsce, gmina zamieszkania czy płeć ba-

danych nie okazały się zmiennymi różnicującymi  ocenę służby zdrowia.    

Zarówno mieszkańcy miast, jak i wsi w większości źle oceniają stan służby zdrowia, w dalszej 

kolejności w obu przypadkach nie mają zdania na ten temat, a jedynie w zdecydowanej mniejszości 

uznają sytuację w ochronie zdrowia w Powiecie Mogileńskim za dobrą. 

Porównując otrzymane wyniki we wskazanych gminach Powiatu Mogileńskiego dostrzec można 

przeważające podobieństwo ocen negatywnych w odniesieniu do sytuacji obecnie panującej 

w służbie zdrowia zadeklarowane we wszystkich tych gminach, jak również najmniejszy odsetek 

opinii pozytywnych. Na tle pozostałych gmin z powiatu, gmina Mogilno odznacza się największym 

odsetkiem negatywnych ocen służby zdrowia, natomiast gmina Jeziora Wielkie – największym 

odsetkiem pozytywnych opinii na ten temat. 

Ponadto kobiety i mężczyźni niemal w jednakowym stopniu (60% i 65,64 %) negatywnie oceniają 

sytuację w służbie zdrowia w Powiecie Mogileńskim. W następnej kolejności respondenci obu płci 

wskazali, iż nie mają zdania na ten temat, a na końcu – najmniej licznie – oceniono pozytywnie 

funkcjonowanie ochrony zdrowia – u kobiet opinię taką zadeklarowało 15,6% z nich, a wśród męż-

czyzn – 12,88%. 

2. W kwestii zmian w szpitalu koniecznych według badanych najczęściej wskazywano oczeki-

wania zmian w zachowaniu personelu, a także większej życzliwości ze strony pielęgniarek i leka-

rzy. W drugiej kolejności badani zwrócili uwagę na kwestie sprzętu medycznego, wskazując na 

konieczność unowocześnienia, modernizacji istniejącego sprzętu lub wymiany obecnego na nowy. 

Trzecią sferą,  której zdaniem respondentów należy się bliżej przyjrzeć, są kompetencje i kwalifika-

cje personelu szpitala. Ankietowani oczekują od lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu 

posiadania wysokich kwalifikacji zawodowych i kompetencji, które zapewnią pacjentom poczucie 

profesjonalnej oraz kompleksowej opieki medycznej. W opinii badanych powinno się też zwiększyć 

liczbę osób zatrudnionych w szpitalu – zarówno lekarzy specjalistów, jak i personelu pielęgniar-

skiego. 
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3. Jeżeli chodzi o oczekiwania badanych mieszkańców Powiatu Mogileńskiego odnośnie lokali-

zacji szpitala w Powiecie Mogileńskim, to na podstawie danych zebranych za pomocą kwestiona-

riuszy ankiety można przyjąć, że zdecydowana większość badanej próby – 62,05% - opowiada się 

za chęcią posiadania w swoim powiecie szpitala znajdującego się w dwóch miastach: Strzelnie i 

Mogilnie. Z kolei prawie 25% osób preferuje szpital zlokalizowany tylko w Mogilnie, a 13,13 % - 

tylko w Strzelnie. 

W tym przypadku również nie stwierdzono zależności między miejscem zamieszkania i płcią a wy-

borem preferowanej lokalizacji szpitala powiatowego. 

Co ciekawe, wszystkie gminy Powiatu Mogileńskiego opowiedziały się zgodnie za chęcią posiada-

nia owej placówki w obu miastach jednocześnie. Dopiero druga kolejność preferowanej lokalizacji 

szpitala okazała  się różnić  przedstawicieli poszczególnych gmin. W gminie Mogilno na drugim 

miejscu badani chcieliby ulokować szpital w Mogilnie (42,03%) i analogicznie - respondenci po-

chodzący z gminy Strzelno – w Strzelnie (30,16%). W gminie Dąbrowa w drugiej kolejności wybór 

padł na Mogilno (32,14%), zaś w gminie Jeziora Wielkie – na Strzelno (25,64%). Można przypusz-

czać, iż preferencje te podyktowane są jak najmniejszą odległością z danej gminy zamieszkania od 

ewentualnego ulokowania szpitala. 

 

4. Z kolei według badanych, bez względu na płeć czy miejsce i gminę zamieszkania, w samym 

szpitalu największe zmiany powinny dokonać się w zakresie wyposażenia szpitala w nowoczesny 

sprzęt medyczny oraz lepszego wyposażenia sal chorych. Respondenci zwracali też często uwagę 

na potrzebę przystosowania łazienek i toalet do potrzeb chorych. Nieco mniej wskazań dotyczyło 

czynników wpływających na komfort pobytu w szpitalu, takich jak sporządzanie smaczniejszych 

posiłków dla pacjentów oraz umożliwienie korzystania z dostępu do Internetu czy telewizji  na te-

renie szpitala. 

 

5. Wśród zmian, które według respondentów powinny się pojawić w funkcjonowaniu podsta-

wowej opieki zdrowotnej – lekarza rodzinnego – najczęściej wymieniono konieczność łatwiejsze-

go dostępu do lekarza rodzinnego w razie potrzeby. Ponadto badani chcieliby także posiadać lepszą 

współpracę ze specjalistami i szpitalem. Na trzecim miejscu  respondenci  wymienili też chęć do-

stosowania godzin pracy do potrzeb mieszkańców, a  najmniejsza liczba wskazań dotyczyła braku 

jakichkolwiek  zmian w tym aspekcie. Ranking ten pozostaje niezmienny w zestawieniu z płcią, 

miejscem czy gminą zamieszkania badanych. 
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6. Badania pokazały również, że respondenci najliczniej oczekują od lekarza w szpitalu profe-

sjonalnego przeprowadzania zabiegów oraz życzliwości . Niewiele mniej respondenci wskazali na 

otwartość lekarza w kontaktach z pacjentem i jego rodziną. Ankietowani w dalszej kolejności wy-

mieniają oczekiwania dotyczące dokładnego wyjaśnienia przez lekarza planowanych badań zabie-

gów, a także uważnego słuchania pacjenta. 

 

7. Podsumowując oczekiwania osób badanych kierowane w stronę personelu pielęgniar-

skiego należy nadmienić, iż najwięcej z nich dotyczyło szybkiego reagowania na wezwania pacjen-

tów, nieco mniej natomiast życzliwości. Dalej badani zadeklarowali, iż oczekują od pielęgniarek 

staranności w wypełnianiu swojej roli, a zatem wykonywania opatrunków, podłączania kroplówek 

itp., a także sprawnego reagowania na potrzeby pacjentów. W następnej kolejności oczekiwania 

kierowane do personelu średniego wiązały się z wsłuchiwaniem się w potrzeby pacjenta czy za-

pewnieniem intymności podczas zabiegów i badań. Jeszcze dalej respondenci przyznali, że chcieli-

by, aby personel pielęgniarski mówił do nich w sposób bardziej zrozumiały. 

  


