ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗДРАВНА СИСТЕМА
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Реализация на изследването:

Паспорт на
изследването

Източник на финансиране:

„Тренд“

Национална пациентска организация

Размер на извадка:

1008 ефективни интервюта с респонденти
на възраст 18+

Представителност:

За пълнолетното население на страната

Метод на регистрация:

Период на провеждане:

Максимално допустима стохастична грешка:

Пряко полустандартизирано интервю „лице в
лице“
05-13 май 2021 г.

± 3.1%

Q1
Според Вас лично в
последната година, в
ситуация на COVID-19,
българската здравна
система в позитивна или
в негативна посока се
развива?

22%

Спонтанен отговор
Един отговор

База: 1008 респондента

34%

В позитивна посока
В негативна посока

44%

Не знам/ Не мога да преценя

Q1

Според Вас лично
българската здравна
система справи ли се или
не се справи с епидемията от COVID-19?

19%

42%

Спонтанен отговор
Един отговор

База: 1008 респондента

Справи се
Не се справи

39%

Не знам/ Не мога да преценя

Q1

Според Вас лично кой е
най-неотложният въпрос,
който трябва да се реши в
сферата на
здравеопазването?
Топ 15 споменати*)

Спонтанен отговор
Повече от един отговор

База: 1008 респондента

Борба с корупцията в системата

14%

Материалната база - подобряване, модернизация

13%

Квалификация на кадрите, по-добри специалисти/ Качествено здравеопазване

7%

Мотивация/ Повишаване на заплатите на медиците и здравните работници

6%

Липсата/ Недостигът на кадри и медицински персонал

6%

Лошо управление и законодателство/ Цялостна реформа на системата

6%

Отговорно отношение, внимание към пациентите, качествено обслужване

5%

По-голям контрол и прозрачност, спиране източването на касата
Да се премахне търговският принцип/ Лекарите да лекуват, а да не търгуват със
здраве
Регулация на държавата, ревизия и контрол

4%

Достъпно здравеопазване/ По-ниски цени на лекарства и услуги

2%

Ефективно управление на здравните заведения, да не се краде
Преодоляване последствията от пандемията, вкл. здравеопазването да бъде
подготвено за такива ситуации
Повече средства за здравеопазване/ Повече финансиране, бюджет, инвестиции,
пътеки
Безплатно здравеопазване/ Финансиране на здравната система изцяло от
държавата

2%

* Подробни разбивки с всички споменати от респондентите отговори може да намерите в табличния доклад

4%
2%

2%
2%
2%

Q37

Според Вас лично кой е
най-големият проблем на
българското
здравеопазване?

Корупцията в системата

22%

Недостатъчният брой квалифицирани
кадри

17%

Лошо управление и законодателство

12%

Лошата материална база на болниците

Спонтанен отговор
Един отговор

Липсата на нова апаратура/
модернизация на болниците
Лошо отношение към пациентите
Ниските заплати на лекари и медицински
сестри
Не знам/ Не мога да преценя

База: 1008 респондента

11%

10%
9%
7%
12%

Q37

Според Вас лично трябва
ли или не трябва
държавата да отделя
повече средства за
здравеопазване?

7%

9%

Трябва да отделя повече
средства

Спонтанен отговор

Не трябва да отделя
повече средства

Един отговор

Не знам/ Не мога да
преценя

84%

База: 1008 респондента
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