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TISKOVÁ ZPRÁVA

Centrum pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav AV ČR

V Holešovičkách 41, Praha 8
Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130

E-mail: rezkova@soc.cas.cz

Češi,  Maďaři a Poláci ke svému zdravotnictví

Technické parametry
Výzkum: Naše společnost 2002
Otázky: OZ.1, OZ.2
Termín terénního šetření: ČR: 25.11. – 2. 12. 2002

Polsko: 29.11. - 2. 12.2002
Maďarsko: 3. - 11. 12.2002

Počet respondentů: ČR: 928, Polsko:986, Maďarsko:1020
Reprezentativita: obyvatelstvo  ve věku od 18 let
Výběr respondentů: kvótní výběr
Zveřejněno dne: 6. ledna  2003
Kód tiskové informace: oz30106
Zpracovala: Miluše Rezková

Koncem loňského roku byly ve třech zemích organizacemi sdruženými v CEORG1

provedeny srovnatelným způsobem výzkumy zjišťující názory obyvatel na
zdravotnictví v zemi.
Zdravotní systém2 hodnotí nejlépe obyvatelé ČR s asi dvěma pětinami
spokojených (39 %) a s pětinou (20 %) nespokojených. 39 % je spokojeno „tak
napůl“ – viz tab. 1.  Podstatně kritičtější jsou vůči svému zdravotnímu systému v
Polsku a zejména v Maďarsku. V Polsku je s ním spokojena  asi čtvrtina obyvatel
(26 %), 23 % „tak napůl“ a téměř polovina je nespokojena (47 %). Největší
výhrady vyslovuje maďarská veřejnost, která povětšinou zdravotní systém
hodnotí negativně (53 %) a jen  z 15 % příznivě.

                                                          
1 C E O R G  [The Central European Opinion Research Group] výzkumná nadace, která
zahrnuje tři instituce zabývající se výzkumem veřejného mínění v České republice
[CVVM SoÚ - Centrum pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu AV ČR],
v Maďarsku [TÁRKI - Társadalomkutatási Intézet és Társadalomkutatási Informatikai
Egyesülés] a v Polsku [CBOS - Centrum Badania Opinii Spolecznej].
2 Otázka: „Jak jste obecně spokojen se zdravotním systémem v ČR?“ Nabídka odpovědí -
viz tabulka 1.
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Vývoj kvality zdravotní péče3 ale posuzují nejhůře Poláci: 39 % míní, že se v
posledním roce zhoršila - viz tab. 2. U nás a v Maďarsku je o tom přesvědčeno
24 % respondentů. Všeobecně se přitom míní (všude kolem 50 %), že k žádným
výraznějším změnám v tomto ohledu nedošlo. Názor, že kvalita zdravotní péče
doznala zlepšení, zastává pouhých 9 % Poláků, 18 %   Maďarů a  21 % obyvatel
ČR4.

Tabulka 1:  Spokojenost se zdravotním systémem obecně (v %)

ČR5 Polsko Maďarsko
Velmi  spokojen 3 3 1
Docela spokojen 36 23 14
Ani spokojen, ani nespokojen 39 23 30
Docela nespokojen 15 29 32
Velmi nespokojen 5 18 21
Neví 2 4 2

Tabulka 2:  Jak se v posledním roce změnila kvalita zdravotní péče (v %)

ČR6 Polsko Maďarsko
Velmi  se zlepšila 2 0 0
Mírně se zlepšila 19 9 18
Nezměnila se 49 45 50
Mírně se zhoršila 18 28 16
Velmi se zhoršila 6 11 8
Neví 6 7 8

Analýza dat za ČR ukázala, že mnohem nespokojenější se současným zdravotním
systémemi s vývojem kvality zdravotní péče jsou lidé se subjektivně
pociťovaným špatným zdravotním stavem a ti, kteří loni víckrát navštívili lékaře7.
Podle sociodemografických kritérií jsou to především lidé starší 60 let, s nižším
vzděláním a s horší životní úrovní. Z hlediska politických preferencí mezi nimi
nacházíme především stoupence KSČM.

                                                          
3 Otázka: „Kvalita zdravotní péče v České republice se podle Vašeho názoru v posledním
roce …“ Nabídka opovědí viz tabulka 3.
4 Současnou  úroveň naší lékařské péče hodnotí  příznivě 69 %, kriticky 27 % obyvatel
ČR - viz tisková informace ze dne 3.1.2003.
5 V tabulce jsou uvedena  všechna data za respondenty od 18 let. V ČR byli dotazováni i
respondenti ve věku od 15 let. Výsledky odpovědí  souboru 1046 respondentů ve věku od
15 let: Velmi  spokojen: 3 %, docela spokojen: 38 %, ani spokojen, ani nespokojen: 38
%, docela nespokojen 14 %, velmi nespokojen 5 %, neví: 2 %.
6 V tabulce jsou uvedena všechna data za respondenty od 18 let. V ČR byli dotazováni i
respondenti ve věku od 15 let. Výsledky odpovědí souboru 1046 respondentů ve věku od
15 let: Velmi se zlepšila: 2 %, mírně se zlepšila: 19%, nezměnila se: 47 %, mírně se
zhoršila: 17 %, velmi se zhoršila: 6 %, neví: 9 %.
7 Viz tisková informace ze dne 3.1.2003


