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Ważność działań marketingowych w placówkach POZ 
na terenie Szczecina w opinii społecznej pacjentów

The importance of marketing efforts in primary health care in Szczecin 
in patients’ public opinion

Ewa KEmicEr-chmiElEwsKa1, A–D, artur Kotwas1, E, F, iwona rottEr2, A, E, 
Maria Jasińska1, F, BEata KaraKiEwicz1, A, C, D 

1 Zakład Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w szczecinie
2 samodzielna Pracownia rehabilitacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w szczecinie

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. W usługach medycznych na szczególną uwagę zasługują działania marketingowe, mające wpływ na 
budowanie trwałych relacji z pacjentem.
Cel pracy. Ocena ważności wybranych działań marketingowych przez pacjentów placówek POZ względem aktywności za-
wodowej.
Materiał i metody. Grupę badanych stanowiło 384 pacjentów placówek POZ w szczecinie. Do badań wykorzystano autorską 
ankietę.
Wyniki. Biorący udział w badaniu (51,56% wskazań) uznali udział placówki POZ w programach profilaktycznych za działa-
nie bardzo ważne. Test kruskala–Wallisa wykazał istotne statystycznie różnice w ocenie ważności działań marketingowych  
w placówce POZ względem aktywności zawodowej.
Wnioski. Posiadanie strony internetowej przez POZ okazało się ważniejsze dla respondentów aktywnych zawodowo niż dla 
emerytów i rencistów, natomiast informatory i foldery były mniej ważne dla uczących się niż dla pracowników fizycznych.
Słowa kluczowe: marketing usług zdrowotnych, opieka podstawowa zdrowotna, pacjenci.

Background. in health services marketing activities having an impact on building lasting relationships with patients 
deserve special attention. 
Objectives. The aim of the study was assessing the validity of selected marketing activities by the patients of primary healthcare 
(PHC) centres considering their professional activity.
Material and methods. The study included 384 patients of primary healthcare (PHC) centres in szczecin. The study was based 
on self-questionnaire.
Results. study participants (51.56% of respondents) said that the participation of PHC centres in prevention programs is very 
important. kruskal-Wallis test showed statistically significant differences in the assessment of the validity of marketing activities 
in the PHC centres considering their professional activity.
Conclusions. Maintaining a website by the PHC was more important for the professionally active respondents than for pension-
ers. information booklets and folders are less important for learners than for manual workers.
Key words: marketing of health services, primary health care, patients.

Streszczenie

Summary

Wstęp
W usługach medycznych na szczególną uwagę zasłu-

gują działania marketingowe, mające wpływ na budowanie 
trwałych relacji z pacjentem. Powinny być one zaplanowa-
ne i długotrwałe, pozwalając na pielęgnowanie stosunków 
placówki ochrony zdrowia z jej najbliższym otoczeniem 
oraz prowadzić do wzbudzenia zaufania i pozytywnego na-
stawienia pacjentów do niej. 

Cel pracy
Celem pracy była ocena wagi wybranych działań mar-

ketingowych przez pacjentów placówek POZ względem 
aktywności zawodowej.

Materiał i metody
W badaniu udział wzięło 384 pacjentów placówek POZ 

na terenie szczecina, korzystających zazwyczaj z porad 
w placówce cztery razy w roku [1], stanowiących próbę re-

prezentatywną pod względem aktywności zawodowej oraz 
pracy w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej. 
Dobór próby miał charakter losowy. Metodą badawczą 
był sondaż diagnostyczny przeprowadzony na podstawie 
ankiety autorskiej, z którego wyłonione zostały pytania 
prowadzące do realizacji celu badania. Niemalże połowa 
(44,01%) respondentów legitymowała się średnim wykształ-
ceniem, tylko niewielki odsetek (2,86%) grupy badawczej 
to osoby z wykształceniem podstawowym. Co czwarty an-
kietowany (25,16%) był pracownikiem fizycznym, 15,10% 
badanych to pracownicy umysłowi, 26,30% – osoby uczą-
ce się, 28,13% – emeryci i renciści, 5,21% – osoby bezro-
botne. Do oceny różnic w postrzeganiu ważności działań 
marketingowych względem aktywności zawodowej, które 
są statystycznie istotne, wykorzystano test porównań wie-
lokrotnych kruskala-Wallisa. Do badań przyjęto poziom 
istotności p < 0,05.

Wyniki
51,56% respondentów uznało, że bardzo ważnym dzia-

łaniem marketingowym w placówkach POZ był udział pla-
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cówki w programach profilaktycznych. Natomiast wystąpie-
nie w mediach lekarzy POZ ocenione były przez respon-
dentów (26,30%) jako działanie zupełnie nieważne. Posia-
danie przez placówkę witryny internetowej 34,12% ankie-
towanych uznało za bardzo ważne, a przesyłanie informa-
cji na temat placówki POZ na telefon komórkowy, e-mail 
– 32,29%. Prelekcje o tematyce zdrowotnej przez 32,55% 
biorących udział w badaniu uznane były jako raczej waż-
ne działania; działania wydawnicze, dotyczące wydawania 
folderów i informatorów na temat placówki POZ, 40,37% 
ankietowanych uznało również jako raczej ważne (tab. 1). 

statystycznie istotne (p < 0,05) różnice między co naj-
mniej dwoma grupami ze względu na aktywność zawodową 
w aspekcie oceny ważności działań marketingowych w pla-
cówce POZ zaobserwowano w przypadku: rozpowszech-
niania folderów i informatorów, organizowania prelekcji 
o tematyce zdrowotnej, udziału placówki w programach 
profilaktycznych oraz posiadaniu przez placówkę POZ wi-
tryny w internecie. rozpowszechnianie folderów i informa-
torów przez placówki POZ oraz prelekcje o tematyce zdro-
wotnej były istotnie ważniejsze dla pracowników fizycz-
nych, niż dla osób uczących się. Emeryci i renciści znacz-
nie mniejszą wagę przywiązywali do udziału placówki POZ 
w programach profilaktycznych oraz posiadania przez nią 
witryny w internecie, aniżeli osoby aktywne zawodowo. 
respondenci posiadający status pracownika umysłowego 
uznali za ważniejsze posiadanie przez placówkę POZ wi-
tryny w internecie, niż osoby uczące się. różnice w oce-
nie ważności wybranych działań marketingowych wzglę-
dem aktywności zawodowej okazały się statystycznie istot-
ne (p < 0,05). W przypadku pozostałych par grup w ocenie 
stopnia ważności analizowanych działań marketingowych 
w placówkach POZ względem aktywności zawodowej róż-
nice nie okazały się statystycznie istotne (p > 0,05).

Dyskusja
Marketing w ochronie zdrowia od dawna jest przedmio-

tem zainteresowania naukowców w tej dziedzinie [2]. Mimo 
wielu kontrowersji wśród przedstawicieli zawodów medycz-
nych co do jego zastosowania w praktyce menadżerowie 

stosują wybrane działania marketingowe w zarządzanych 
przez siebie placówkach ochrony zdrowia. Wyniki badań 
własnych pokazują, że niektóre z nich okazały się bardzo 
ważne dla pacjenta. Połowa ankietowanych (51,56%) uzna-
ła, że udział placówki POZ w programach profilaktycznych 
jest bardzo ważnym działaniem. Badania przeprowadzone 
przez i. rudawską w województwie zachodniopomorskim 
pokazują, że 70% NZOZ i 64% sPZOZ brało udział w pro-
gramach profilaktycznych. Placówki ochrony zdrowia (62% 
publicznych i 53% niepublicznych), biorące udział w tym 
samym badaniu, wykorzystywały w celu promocji foldery, 
broszury i strony internetowe. Z analizy badań własnych 
okazało się, że strony internetowe są znacznie ważniejsze 
dla osób pracujących zawodowo, niż dla emerytów i ren-
cistów. rozpowszechnianie folderów i informatorów oka-
zało się ważniejsze dla pracowników fizycznych, niż dla 
uczących się respondentów. Co czwarty ankietowany wy-
stąpienia przedstawicieli POZ w mediach uznał za działa-
nie zupełnie nieważne, chociaż wyniki badań rudawskiej 
pokazują, że swoją aktywność w tym zakresie deklarowało 
43% niepublicznych i 62% publicznych placówek. Prelek-
cje o tematyce zdrowotnej uznane przez pacjentów POZ 
biorących udział w badaniu jako działanie raczej ważne 
(32,55%) i bardzo ważne (28,65%) wzbudziło stosunko-
wo niewielkie zainteresowanie wśród placówek biorących 
udział w badaniach rudawskiej (31% wskazań NZOZ, 38% 
wskazań sPZOZ) [3]. Ustalenia empiryczne wskazują na to, 
że niektóre działania marketingowe są bardzo ważne dla 
pacjentów placówek POZ.

Wnioski
1. Wykazano istotne statystycznie różnice w ocenie 

ważności działań marketingowych w placówce POZ 
względem aktywności zawodowej

2. Posiadanie strony internetowej przez POZ okazało się 
ważniejsze dla respondentów aktywnych zawodowo 
niż dla emerytów i rencistów. 

3. informatory i foldery były mniej ważne dla uczących 
się niż dla pracowników fizycznych

Tabela 1. Ocena stopnia ważności działań mających na celu promowanie placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w otoczeniu

Typ działania
Bardzo ważne 
działanie

Raczej ważne 
działanie

Raczej nieważne 
działanie

Zupełnie nieważ-
ne działanie

n % n % n % n %

Wystąpienia w mediach (np. lekarzy pracują-
cych w danej placówce POZ)

130 33,9 101 26,3 52 13,5 101 26,3

Foldery/informatory na temat placówki POZ 120 31,3 155 40,4 69 18,0 40 10,4

Prelekcje o tematyce zdrowotnej (np. organi-
zowane w danej placówce ochrony zdrowia)

110 28,6 125 32,6 87 22,7 62 16,1

Udział placówki POZ w programach profi-
laktycznych (szczepienia przeciw grypie, wi-
rusowemu zapaleniu wątroby itp.)

198 51,6 116 30,2 53 13,8 17 4,4

Witryna w internecie z aktualnymi wiado-
mościami na temat placówki POZ i informa-
cje na temat jej oferty

131 34,1 120 31,3 67 17,4 66 17,2

Przesyłanie informacji na komórkę, e-mail 
(np. na temat placówki POZ i informacje na 
temat jej oferty) 

124 32,3 92 24,0 88 22,9 80 20,8
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