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Znajomość spontaniczna organizacji pozarządowych
działających na rzecz chorych wśród Polaków
Pytanie otwarte skategoryzowane

Jakie znasz pozarządowe organizacje działające na rzecz chorych w Polsce?
Nie znam żadnej

?

66,2

Inne

28,4
10,0

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
„Fundacja Akogo” Ewy Błaszczyk

3,2

Fundacja Rak’n’Roll - Wygraj Życie

1,0

Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko”

0,7

Federacja Stowarzyszeń “Amazonki”

0,4

Fundacja Alivia

0,4

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

0,2

Polska Unia Onkologii

0,1

Korzystanie ze wsparcia organizacji działających
na rzecz chorych w Polsce
Możliwość wyboru wielu odpowiedzi

Czy kiedykolwiek korzystałeś/aś ze wsparcia
(informacyjnego, psychologicznego, ﬁnansowego) takiej organizacji?
Nie, nigdy nie korzystałem/am z pomocy takiej organizacji

86,3

Tak, szukałem/am pomocy w chorobie najbliższych

9,2

Tak, szukałem/am pomocy dla siebie

5,3

Tak, z innego powodu, jakiego?

0,1

Źródła informacji na temat organizacji
działających na rzecz chorych w Polsce

Możliwość wyboru wielu odpowiedzi

Gdzie znalazłeś/aś informacje na temat tej organizacji?
W Internecie/ na stronach internetowych

52,2

Na Facebooku/ w mediach społecznościowych

29,8

Dostałem/am informację od lekarza

29,2

Dostałem/am informację od innego pacjenta

21,1

U bliskich/ znajomych

15,4

Z ulotek/ plakatów w szpitalu/przychodni

8,8

W innym miejscu, jakim?

0,0

Główne działania organizacji działających na rzecz chorych w Polsce
Możliwość wyboru wielu odpowiedzi

Czym według Ciebie przede wszystkim zajmują się pozarządowe organizacje działające
na rzecz pacjentów? Zaznacz maksymalnie trzy najważniejsze obszary działalności
Organizują zbiórki pieniędzy np. na leczenie, rehabilitację, sprzęt medyczny

35,9

Organizują wsparcie dla osób chorych i ich bliskich

30,1

Kupują sprzęt medyczny do placówek medycznych

24,1

Zrzeszają chorych z tymi samymi schorzeniami

23,3

Nie wiem/ trudno powiedzieć

18,5

Zabiegają o kompleksową opiekę medyczną dla pacjentów

17,3

Prowadzą działania edukacyjne i prozdrowotne

16,7

Zabiegają o dostęp do innowacyjnego leczenia dla pacjentów

13,8

Zabiegają o zwiększanie dostępności diagnostyki dla pacjentów

13,4

Zabiegają o powszechną proﬁlaktykę i badania przesiewowe

10,0

Biorą udział w tworzeniu polityki zdrowotnej kraju

8,1

Współpracują przy badaniach klinicznych nad nowymi lekami

7,2

Uczestniczą w konsultacjach społecznych dotyczących refundacji leków

6,6

DZIAŁANIA ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH
NA RZECZ CHORYCH W POLSCE - SUMA
Możliwość wyboru wielu odpowiedzi

Czym według Ciebie przede wszystkim zajmują się pozarządowe organizacje działające na rzecz pacjentów?
Czym jeszcze według Ciebie zajmują się pozarządowe organizacje działające na rzecz pacjentów?
Organizują zbiórki pieniędzy np. na leczenie, rehabilitację, sprzęt medyczny

52,5

Organizują wsparcie dla osób chorych i ich bliskich

51,8

Kupują sprzęt medyczny do placówek medycznych

43,3

Zrzeszają chorych z tymi samymi schorzeniami

42,1

Zabiegają o kompleksową opiekę medyczną dla pacjentów

36,2

Prowadzą działania edukacyjne i prozdrowotne

34,4

Zabiegają o zwiększanie dostępności diagnostyki dla pacjentów

31,9

Zabiegają o dostęp do innowacyjnego leczenia dla pacjentów

31,2

Zabiegają o powszechną proﬁlaktykę i badania przesiewowe

25,9

Nie wiem/ trudno powiedzieć

22,1

Uczestniczą w konsultacjach społecznych dotyczących refundacji leków

17,6

Biorą udział w tworzeniu polityki zdrowotnej kraju

15,6

Współpracują przy badaniach klinicznych nad nowymi lekami

14,6

Organizacje działające na rzecz chorych w Polsce – potrzeba społeczna
Czy Twoim zdaniem organizacje działające na rzecz chorych są w Polsce potrzebne?

45,6

Zdecydowanie
są potrzebne

29,2

Nie wiem/trudno
powiedzieć

Raczej
są potrzebne

75%

18,0

4,1

Raczej
nie są potrzebne

3,2

Zdecydowanie
nie są potrzebne

respondentów uważa, że organizacje działające
na rzecz chorych są w Polsce potrzebne

Wpływ organizacji działających na rzecz chorych w Polsce na zmiany w służbie zdrowia
Czy uważasz, że organizacje działające na rzecz chorych mają wpływ na wprowadzanie zmian w służbie zdrowia?

13,9

31,1

Zdecydowanie
są potrzebne

33,3

Nie wiem/trudno
powiedzieć

Raczej
są potrzebne

45%

15,3

Raczej
nie są potrzebne

6,4

Zdecydowanie
nie są potrzebne

respondentów uważa, że organizacje na rzecz chorych
mają wpływ na wprowadzenie zmian w służbie zdrowia

Struktura demograﬁczna

Płeć

Kategoria
wiekowa

53,1
Kobieta

46,9

12,4

Mężczyzna

19,0

od 24 lat

od 25-34 lat

miasta do 20 tys.

1,7

40,1

od 35-49 lat

Powyżej 50 lat

7,4

48,5

42,3

9,0

miasta do 20-99 tys.

28,8

miasta do 100-199 tys.

9,2

miasta do 200-499 tys.

9,1

miasta ponad 500 tys.

44,4

Wykształcenie

Wielkość miejscowości
wieś

24,3

Podstawowe / gimnazjalne
Średnie

Zasadnicze zawodowe

Wyższe

11,7

Miesięczny dochód ne�o
6,9
1. Raport „Organizacje pacjenckie w Polsce”, na zlecenie LB Rela�ons Sp. z o. o.,
n=1014, powyżej 16 r. ż., CAWI. Realizacja raportu: SW Research.
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Partner
merytoryczny
badania

22,0

23,0

19,6

9,3

19,2

Poniżej 1000 PLN

1001-2000 PLN

2001-3000 PLN

3000-5000 PLN

pow. 5000 PLN

odmowa odpowiedzi

