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Profilaktyka zdrowotna 
w obliczu COVID-19

64% respondentów obawia się        
 o swoje zdrowie i możliwe
powikłania związane z zarażeniem
się koronawirusem.
Najwięcej obaw o własne zdrowie
wyrażają osoby w wieku 45–59 lat –
71% oraz powyżej 60 lat – 66%. 

Najwięcej respondentów wskazało na
konsultacje z lekarzem rodzinnym
(internistą lub pediatrą) w trakcie
pandemii – ponad 60%, w tym 1/3
konsultacji odbyło się wyłącznie jako
teleporada. 
Sporym zainteresowaniem cieszył się
również dentysta – odwiedziło go
ponad 40% badanych, oraz okulista –
ponad 1/5 wskazań. 
Małopolanki w trakcie pandemii dość
często korzystały z konsultacji
ginekologicznych – odbyło je łącznie
47% respondentek. 
Specjalista psychiatra zajął
stosunkowo wysoką lokatę wśród
lekarzy – z jego usług skorzystał
ponad co dziesiąty Małopolanin.

Mimo pandemii Małopolanie dość
regularnie korzystali z konsultacji
lekarskich (w okresie III-XI 2020):

Niespełna 13% respondentów
zaszczepiło się lub ma w planach
zaszczepić się na grypę w sezonie
2020/2021. 

3/4 badanych nie planowało
szczepienia. 
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Opieka nad osobami
niesamodzielnymi i starszymi

W przypadku nagłej konieczności
opieki nad bliskim, Małopolanie     
 w pierwszej kolejności braliby pod
uwagę prośbę o pomoc innych
członków rodziny – 40%, a ponad
1/5 szukałaby pielęgniarki lub
opiekunki przychodzącej do domu.
Na co dzień osobami starszymi
opiekuje się 15%, a osobami
niepełnosprawnymi – 4% badanych.

Co dziesiąty respondent wskazał, że
liczba miejsc opieki dziennej dla
seniorów na przestrzeni ostatnich    
 5 lat w ich okolicy uległa
zwiększeniu, a ponad połowa nie
miała wiedzy na ten temat.
Zdecydowana większość Małopolan
(tj. niemal 90%) jest zdania, że
pomoc osobom z sąsiedztwa jest
dobrym rozwiązaniem i wsparciem
dla osób samotnych, starszych          
 i potrzebujących pomocy.
Pomoc sąsiedzką dla osób
wymagających wsparcia
zadeklarowała 1/5 Małopolan –
najczęściej wskazywanym rodzajem
pomocy było przy tym robienie
zakupów.

Badani zostali zapytani o znajomość
różnych form teleopieki dostępnych 
w Małopolsce. O projekcie „Małopolski
Tele-Anioł” słyszało więcej niż 1/4
respondentów – najwięcej takich
wskazań padło wśród mieszkańców
podregionu krakowskiego – 32%.
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Usługi telemedycyny 
oczami Małopolan
42% Małopolan wskazało, że byłoby
skłonnych wykonać zdalne badanie
(np. monitorowanie EKG) jako
równoważne dla badania
przeprowadzanego tradycyjnie. 
Mniejszą otwartością na
wykonywanie badań zdalnych
wykazują się respondenci najmłodsi
– 34%. Pomiędzy nimi a osobami     
 w wieku 45–59 lat odnotowano aż
10 pkt procentowych różnicy.

Niemal 2/3 Małopolan uważa, że
telemedycyna nie może zapewnić
opieki, dzięki której czuliby się
bezpiecznie. 
Pozytywny stosunek do usług
telemedycyny rośnie wraz z wiekiem.
Większe zaufanie do usług
medycznych świadczonych w formie
zdalnej wykazują mieszkańcy
Krakowa – 34% wskazań
pozytywnych, a najmniejsze
podregionu nowosądeckiego           
 i nowotarskiego.

Spośród usług telemedycyny najwięcej
respondentów deklarowało
przydatność e-recept – 78% wskazań.
Niemal połowa Małopolan twierdzi
też, że potrzebne są skierowania 
w formie on-line. Na możliwość 
e-kontaktu z lekarzem rodzinnym
wskazało 28%, a z lekarzem specjalistą
– 20% ankietowanych.
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Szara strefa 
w Małopolsce

Prawie 39% ankietowanych jest
zdania, że główną przyczyną
podejmowania pracy w szarej strefie
jest proponowanie przez pracodawcę
wyższego wynagrodzenia bez
rejestrowania umowy o pracę. Na
drugim miejscu (37%) znalazły się
niewystarczające dochody. Ponad 30%
wskazało na brak możliwości
znalezienia pracy ogółem - najwięcej
w podregionie tarnowskim - 37%.

Nieco ponad 4% badanych
Małopolan zadeklarowało, że        
 w ciągu ostatnich 12 miesięcy ich
gospodarstwo domowe korzystało   
 z usług osoby wykonującej pracę   
 w ramach szarej strefy.
Wykonywanie w trakcie ostatnich  
 12 miesięcy jakiejkolwiek pracy     
 w szarej strefie zadeklarowało 7%
respondentów. Najwięcej wskazań
odnotowano w podregionie
nowosądeckim – 10%. Dla większości  
praca w szarej strefie miała
charakter pracy dodatkowej.

Niemal połowa respondentów
pracujących w szarej strefie
wykonywała ją mniej niż 2 miesiące –
48%. Z kolei okres powyżej jednego
roku zadeklarowało 15% 
Ponad 40% Małopolan uważa, że
pandemia COVID-19 ma związek     
 z podejmowaniem przez Małopolan
pracy w szarej strefie.
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O badaniu

Badania opinii mieszkańców Małopolski są prowadzone cyklicznie od 2012 roku.
Tematy oraz konkretne pytania, na które odpowiadają Małopolanie opracowuje
Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego – jednostka Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Dane pozyskane w badaniach są
pomocne w planowaniu i realizowaniu działań samorządu województwa.

Jakich tematów dotyczyły
pytania w tej edycji badania?

dbanie o zdrowie w czasie pandemii 
opieka nad osobami niesamodzielnymi i starszymi

występowanie „szarej strefy” na rynku pracy
telemedycyna w oczach Małopolan

Kto wziął udział 
w badaniu?

Na pytania odpowiedziało 3 tys. pełnoletnich mieszkańców Małopolski.
Badanie przeprowadzono w dniach 28.10–27.11.2020 roku w formie wywiadów
telefonicznych.

Gdzie szukać pełnych
wyników badania?
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