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3. Metoda 
 

Metodologia projektu „Wdrożenia systemu profilaktyki i wczesnej wykrywalności chorób 

alergicznych w Polsce” 

 
Założenia 

 

Projekt Epidemiologia chorób alergicznych w Polsce (ECAP) stanowi kontynuację 

ogólnoeuropejskich badań European Community Respiratory Health Survey II (ECRHS II). Przy 

projektowaniu badania ECAP wykorzystano również założenia oraz metodologię badań 

International Study of Asthma and Allergy in Childhood (ISAAC). Projekt ECAP w założeniu 

obejmuje populację dorosłych w wieku 20-44 lata (standard ECRHS) oraz dzieci 6-7 i 13-14 lat 

(standard ISAAC) zamieszkującą osiem spośród największych polskich aglomeracji miejskich oraz 

jeden obszar o charakterze wiejskim. Celem badania było przeprowadzenie wywiadów ankietowych 

z grupą 22,5 tyś. osób w celu określenia poziomu zachorowań na alergię i astmę. Założono, iż 

około 30% przebadanych kwestionariuszem ECAP winno dodatkowo przejść uzupełniające badania 

medyczne prowadzone według opracowanego standardu rozpoznania alergii i astmy.  

 

Projekt zakłada dwa podstawowe etapy badań terenowych: 

 etap I: badanie kwestionariuszowe (łącznie 22,5 tyś respondentów); 

 etap II: uzupełniające badanie medyczne (30% przebadanych kwestionariuszem 

ECAP); 

 

Podstawowymi celami badania są: 

 

 Określenie częstości występowania chorób alergicznych oraz uczulenia na 

najważniejsze alergeny. Dzięki zastosowaniu metodologii zbliżonej do tej 

stosowanej na świecie możliwe jest dokonywanie porównań międzynarodowych; 

 Określenie warunków mieszkaniowych pacjentów uwzględniając m.in. takie 

parametry jak: rodzaj zabudowy, zawilgocenie, powierzchnia mieszkania, 

wentylacja, kontakt ze zwierzętami, itp.; 
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 Określenie znaczenia wieku, płci, statusu ekonomicznego i socjalnego oraz 

wpływów rodzinnych lub genetycznych dla ryzyka zachorowania na choroby 

alergiczne; 

 Określenie na terenie jednego z obszarów badawczych roli i częstości występowania 

parazytoz u pacjentów z objawami alergii w porównaniu do osób zdrowych i w 

stanach immunosupresji ; 

 Ocena dostępności pacjentów ze schorzeniami alergicznymi do specjalistycznej 

opieki lekarskiej oraz jakości stosowanej farmakologicznej terapii alergoz; 

 Opracowanie prostych i tanich zasad (standardu) wczesnego wykrywania chorób 

alergicznych w ramach krajowej podstawowej opieki zdrowotnej, z określeniem 

kryteriów o najwyższej osiągalnej czułości i swoistości, uzasadniających 

skierowania do wysoko specjalistycznej opieki alergologicznej; 

 

Obszar badania 

 

Wybór obszarów badawczych został przeprowadzony na podstawie wytycznych ECRHS, które 

zakładały, iż będą to tereny: 

 zamieszkałe przez około 150 tyś. osób; 

 zamknięte w obrębie istniejących granic administracyjnych; 

 posiadające aktualne operaty losowania, na podstawie których można dobrać próbę 

osób w wieku 20-44 lata. 

Jednostką administracyjną, która spełnia większość spośród wymienionych kryteriów są miasta 

na prawach powiatu. W Polsce znajduje się 65 takich jednostek, ale część z nich zamieszkiwana jest 

przez populacje mniejszą niż 100 tysięcy. W konsekwencji w badaniu zostały uwzględnione tylko 

największe aglomeracje.  

Zgodnie z metodologią projektu ECRHS, w badaniu winny zostać uwzględnione jedynie 

aglomeracje miejskie. W Polsce odsetek ludności żyjącej na wsi jest istotnie wyższy niż w 

większości krajów Europy Zachodniej, dla których projektowane było badanie ECRHS. 

Mieszkańcy wsi stanowią około 39% polskiej populacji. W badaniu ECAP w ramach 

eksperymentu, którego przedmiotem była ocena użyteczności kwestionariuszy ECRHS i ISAAC w 

badaniach ludności wiejskiej, uwzględniono jeden obszar o charakterze rolniczym.  
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Badane miasta 

 

Optymalną metodą doboru obszarów badawczych z punktu widzenia realizacji założeń było 

wykorzystanie doboru celowego, który pozwalał na uwzględnienie wszystkich kluczowych dla 

projektu czynników. Na podstawie analizy problemu badawczego zostały wyznaczone trzy 

dodatkowe (w stosunku do standardu ECRHS) kryteria uwzględnione w doborze miast: 

 położenie geograficzne, co jest związane z podziałem na regiony uwzględniającym 

okresy wegetacji roślin i wynikającym stąd zróżnicowaniem obecności pyłku roślin 

w powietrzu (patrz Ryc. 3.1); 

 ilość mieszkańców (patrz Tab. 3.1). ECRHS wymagał by były to aglomeracje 

liczące około 150 tyś mieszkańców. W ECAP uwzględniono wyłącznie największe 

polskie miasta; 

 zanieczyszczenie środowiska. 

 

Po uwzględnieniu wszystkich czynników wybrano następujące miasta: Warszawa, Lublin, 

Białystok, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków. 

 

 

 
Ryc. 3.1. Podział na regiony Polski w zależności od okresu wegetacji roślin 

Źródło: Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych 
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Tab. 3.1. Ludność największych 15 miast Polskich, stan na 30 VI 2004 (GUS)1.  

Na niebiesko zostały zaznaczone aglomeracje opisane w projekcie badania.  
W tabeli nie została uwzględniona Zielona Góra, której ludność to niespełna 120 tyś. mieszkańców. 
 

        
Województwa 

Powiaty Ogółem Mężczyźni Kobiety 
Powierzchnia 

(km2) 

Gęstość 
zaludnienia 

os./km2 
ranga 

wielkość 
ranga 

gęstość 
P O L S K A 38180249 18478368 19701881        
M. st. Warszawa 1690821 780726 910095 517 3270 1 1 
Łódź 776297 354286 422011 294 2640 2 3 
Kraków 757957 354927 403030 327 2318 3 6 
Wrocław 636854 298556 338298 293 2174 4 8 
Poznań 573003 266989 306014 261 2195 5 7 
Gdańsk 460524 218807 241717 262 1758 6 13 
Szczecin 413294 196547 216747 301 1373 7 15 
Bydgoszcz 369151 173343 195808 174 2122 8 9 
Lublin 355954 164456 191498 148 2405 9 5 
Katowice 321163 152055 169108 165 1946 10 11 
Białystok 291917 137213 154704 94 3106 11 2 
Gdynia 253651 121376 132275 135 1879 12 12 
Częstochowa 248894 117445 131449 160 1556 13 14 
Sosnowiec 229207 109237 119970 91 2519 14 4 
Radom 227944 109075 118869 112 2035 15 10 

 

 
Ryc. 3.2. Umiejscowienie rejonów badawczych na mapie Polski 

 

Taki dobór obszarów badawczych (Ryc. 3.2) gwarantował, iż w analizach zostaną uwzględnione 

również różne typy dużych aglomeracji miejskich. W części przypadków przeanalizowane zostaną 

ośrodki o dużym nagromadzeniu przemysłu ciężkiego (np. Katowice), co pozwoli (przynajmniej 

częściowo) oszacować wpływ tego czynnika na występowanie alergii. Badane miasta różnią się 

                                                
1 http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ludnosc/lud_wedlug_plci/30_VI_04/t6.xls 
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także pod względem zabudowy oraz gęstości zaludnienia. W Warszawie mieszka prawie 3,3 tyś. 

osób na km2, podczas gdy w Gdańsku niecałe 1,8 tyś. 

Jednocześnie zaaprobowany dobór ośrodków pozwalał na badanie dodatkowych czynników. We 

Wrocławiu badanie pozwoli ocenić skutki powodzi z 1997 roku, która stworzyła warunki 

sprzyjające rozwojowi grzybów mikroskopowych. Część z badanych ośrodków charakteryzuje się 

także bardzo starą zabudową, co pozwoli na uwzględnienie tego czynnika w analizach. 

 

Warszawa 

Warszawa stanowi bardzo specyficzny obszar badawczy. Wynika to z faktu, iż jest to największe 

Polskie miasto, posiadające blisko 1,7 miliona zameldowanych mieszkańców. Jednak nie sama 

liczba ludności, a teren przez nią zajmowany, stanowi najbardziej istotną kwestię dla realizacji 

badania. Teoretycznie najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie za obszar badawczy całej 

powierzchni Warszawy. Miałoby to jednak bardzo negatywne skutki dla poziomu realizacji próby 

wylosowanej do uzupełniających badań lekarskich. Prawdopodobnie osoby zamieszkujące krańce 

miasta znacznie rzadziej docierałyby do punktu medycznego (szpital przy ul. Banacha), co w 

ewidentny sposób wypaczyłoby próbę badawczą. Także praca ankieterów, mimo wykorzystania 

doboru wiązkowego, byłaby znacznie utrudniona. Te właśnie argumenty zadecydowały o podjęciu 

decyzji o zawężeniu obszaru badawczego do ścisłego centrum miasta. Za takim rozwiązaniem 

przemawiał fakt, iż w tym rejonie występuje najwyższe stężenie czynników sprzyjających 

występowaniu alergii. Jest to teren bardzo gęsto zaludniony, o intensywnym ruchu drogowym oraz 

z relatywnie starymi konstrukcjami budynków. 
 

 
Ryc. 3.3. Mapa Warszawy z zaznaczonym obszarem badawczym 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Warszawa_podzial_2002.png 
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Do badania został wyznaczony obszar dawnej gminy Centrum (Ryc. 3.3) z wyłączeniem dwóch 

prawobrzeżnych dzielnic (Pragi Północ i Pragi Południe). Skoncentrowanie się na lewobrzeżnej 

części Warszawy wynikało głównie z położenia punktu medycznego, który znajduje się na terenie 

dzielnicy Ochota. Do badania poza Ochotą zostały wskazane dzielnice: Mokotów, Śródmieście, 

Wola, Żoliborz, które tworzą spójny terytorialnie obszar stanowiący ścisłe centrum miasta. 

Zamieszkuje go prawie 660 tyś. osób, czyli około 40% ludności Warszawy. Obszar ten ma 

powierzchnię niespełna 90 km2. Na tej podstawie można określić gęstość zaludnienie na blisko 

7,5 tyś. osób na km2 (Tab.3.2) co w wyraźny sposób odróżnia ten teren od pozostałych ośrodków 

badawczych, gdzie wskaźnik zaludnienia sięga średnio nieco ponad 2 tyś. osób na km2. 

Skoncentrowanie uwagi na ścisłym centrum miasta dodatkowo powinno zwiększyć 

homogeniczność badanej społeczności. Jest to cecha bardzo pożądana z punktu widzenia 

prowadzenia planowanych porównań, gdyż oczekujemy, że badane ośrodki będą jak najbardziej 

spójne wewnętrznie i jak najbardziej różniące się między sobą.  

 

Tab. 3.2. Dzielnice Warszawy. Kolorem niebieskim oznaczono proponowane rozwiązanie 

Dzielnica Mieszkańcy 
Powierzchnia 

w km2 osób/km2 
 Mokotów 231552 35,4 6541 
 Ochota 93192 9,7 9607 
 Śródmieście 136956 15,6 8779 
 Wola 146328 19,3 7582 
 Żoliborz 50934 8,5 5992 
 Bemowo 105030 25 4201 
 Białołęka 64010 73 877 
 Bielany 137270 32,3 4250 
 Praga Pd. 187845 22,4 8386 
 Praga Pn. 74304 11,4 6518 
 Rembertów 21751 19,3 1127 
 Targówek 123232 24,2 5092 
 Ursus 44312 9,4 4714 
 Ursynów 137716 43,8 3144 
 Wawer 63297 79,7 794 
 Wesoła 18482 22,6 818 
 Wilanów 14032 36,7 382 
 Włochy 39405 28,6 1378 
RAZEM 1689648 516,9 3269 

 

Obszar wiejski 

Zgodnie z założeniami badanie nie ma charakteru reprezentatywnego w skali całego kraju. 

Projekt dotyczy wyłącznie aglomeracji miejskich i ta populacja będzie głównym przedmiotem 

analiz. W związku z tym nie ma wymogu umieszczania w projekcie obszarów o charakterze 

wiejskim. Jednak z naukowego punktu widzenia zebranie materiału porównawczego z obszaru o 
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charakterze wiejskim powinno dostarczyć wielu cennych informacji. Z tego względu zdecydowano, 

iż zostanie uwzględniony jeden taki ośrodek. Podobnie jak w przypadku miast, wybór został 

dokonany w sposób celowy. Wyselekcjonowane zostały dwa przylegające do siebie powiaty w 

województwie lubelskim. Za wyborem tego regionu przemawiał bardzo niski poziom 

zanieczyszczenia środowiska oraz naturalny charakter rolnictwa, co odróżnia ten obszar na przykład 

od terenów województwa wielkopolskiego.  

 

 
Ryc. 3.4. Mapa województwa lubelskiego 

Źródło: http://www.gminy.pl 

 

Powiaty zostały wybrane na podstawie swego położenia, wielkości oraz udziału ludności 

wiejskiej. Postawione wymogi doskonale spełniły powiaty zamojski oraz krasnystawski (Ryc. 3.4). 

Są one położone w południowej części województwa lubelskiego. Pierwszy z nich zawiera obszary 

leżące wokół Zamościa (chociaż samego miasta nie obejmuje). Na powierzchni 1872 km2 

zamieszkuje ponad 111 tyś. ludzi, z czego 89% to ludność wiejska. Z kolei powiat krasnystawski 

jest znacznie mniejszy i zajmuje 1138 km2. Na tym obszarze żyje nieco ponad 77 tyś. osób, w tym 

75% to ludność wiejska. W sumie daje to ponad 188 tyś. mieszkańców na obszarze około 3000 km2 

(Ryc. 3.5).  Badaniem zostanie objęta wyłącznie ludność wiejska, czyli około 156 tyś. osób. 

Ważną cechą wybranych powiatów jest to, że leżą na tyle blisko Lublina, by obejmowały je te 

same czynniki środowiskowe, ale na tyle daleko, by samo oddziaływanie miasta na zamieszkującą 

ludność było znacznie ograniczone.  
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Ryc. 3.5. Powiaty zamojski oraz krasnystawski 

Źródło: http://www.gminy.pl 

 

Dobór próby 

a) wielkość próby 

Według założeń projektu w badaniu miało zostać przeprowadzonych łącznie 22,5 tyś. wywiadów 

ankietowych w 9 ośrodkach. Oznacza to, że w obrębie jednego obszaru badawczego przebadanych 

powinno być około 2,5 tyś. osób. 1500 wywiadów (13,5 tyś. w skali całego kraju) z dorosłymi w 

wieku 20-44 lata oraz 1000 (łącznie 9 tyś.) z dwoma grupami dzieci w wieku 6-7 oraz 13-14 lat. Z 

uwagi na fakt, iż osoby małoletnie nie mają pełnej informacji o stanie swego zdrowia, dlatego w 

tym przypadku respondentem zastępczym był rodzic dziecka (najlepiej matka) lub prawny opiekun. 

Podejście to rozwiązuje również problem prawny związany z badaniem osób niepełnoletnich, na 

które zgodę muszą wyrazić rodzice lub prawni opiekunowie.  

Założono, iż około 30% spośród badanych osób (dorosłych i dzieci) przejść ma podmiotowe i 

przedmiotowe badanie lekarskie, punktowe testy skórne z alergenami, spirometrię, oznaczenie 

swoistych przeciwciał w klasie IgE skierowanych przeciwko antygenom roztoczy, grzybów i pyłku 

traw. Respondenci w czasie trwania wywiadu byli informowani, iż istnieje możliwość wzięcia 

udziału w uzupełniających analizach lekarskich. Zapisy na badania były w większości ośrodków 

prowadzone przez telefon. Wykorzystując numer telefonu uzyskany w trakcie wywiadu 

ankietowego, centrala projektu w Warszawie próbowała nawiązać kontakt z respondentami, którzy 

przeszli część ankietową. W trakcie rozmowy proponowana była wizyta w ambulatorium oraz 

przejście bezpłatnych badań lekarskich w kierunku astmy i alergii.  

Zgodnie z założeniami w badaniu zostało przebadanych łącznie 22.500 osób. Na podstawie 

opinii ekspertów z ośrodków badania opinii społecznej przyjęto, iż stopień realizacji próby imiennej 

wylosowanej z operatu PESEL wyniesie między 25% a 40%. Założony niski poziom realizacji 
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próby związany był z dwoma podstawowymi czynnikami. Pierwszy to miejski charakter badanych 

ośrodków. W miastach jest trudniej zastać respondentów w swych gospodarstwach domowych, a 

dodatkowo ich gotowość do udziału we wszelkiego rodzaju badaniach jest znacznie niższa. Drugi 

czynnik to charakter zapisanego w bazie PESEL adresu zameldowania. Adres zameldowania często 

różni się od adresu zamieszkania, a dodatkowo respondenci ze znacznym opóźnieniem informują o 

jego zmianie. Sprawia to, iż ankieterzy nie są w stanie zastać respondentów pod wskazanym 

adresem. W ostatnich latach obserwowana jest fala migracji zarobkowej poza granice Polski, która 

nie znalazła swego odbicia w rejestrze PESEL. 

Wymienione czynniki sprawiły, iż dla bezpieczeństwa realizacji badania zdecydowano się 

wylosować 4 razy większą próbę niż liczba planowanych wywiadów. W przypadku Warszawy, z 

uwagi na szczególne nasilenie zjawisk opisanych powyżej, próba była wylosowana pięciokrotnie 

większa. Po przeprowadzeniu losowania próba z każdego ośrodka została podzielona na dwie 

części. Część pierwsza (zasadnicza) zawierała 2500 respondentów. Część druga (rezerwowa) 

zawierała wszystkie pozostałe osoby. W momencie, gdy próba zasadnicza została wyczerpana, a 

założona liczba wywiadów nie została zrealizowana, wówczas korzystano z części próby 

rezerwowej.  

W przypadku Białegostoku konieczne było dolosowanie dodatkowej próby uzupełniającej. Fakt 

ten wynikał z podjęcia decyzji (w trakcie trwania badania) o zwiększeniu liczby efektywnych 

wywiadów w tym ośrodku do około 4 tysięcy. Wylosowana próba uzupełniająca liczyła 5 tyś 

respondentów.  

Łącznie wylosowanych zostało około 97.500 respondentów w proporcjach: 60% dorośli, 20% 

dzieci 6-7 lat, 20% dzieci 13-14 lat. 

 

b) schemat losowania 

Obszary badawcze zostały wybrane w sposób celowy (czyli nieprobabilistyczny), natomiast 

respondentów wewnątrz tych ośrodków dobrano w sposób losowy. Schemat losowania został 

opracowany tak by próba była reprezentatywna dla zadanej populacji. Jako operat losowania 

wykorzystano operat PESEL, który zawiera informacje o imieniu, nazwisku, adresie zameldowania 

oraz wieku i płci. Operatem tym dysponuje Departament Rozwoju Rejestrów w Ministerstwie 

Spraw Wewnętrznych i Administracji. Departament ten sam przeprowadza procedurę losowania 

próby na podstawie dostarczonej specyfikacji. Specyfikacja zawierała podział na 10 warstw w 

grupie dorosłych względem kategorii wieku (5) i płci (2) oraz na 2 warstwy dla dzieci (6-7 lat i 13-

14 lat). Następnie w obrębie każdej z tych grup przeprowadzono losowanie proste. Dodatkowo w 

specyfikacji zawarto wymóg zastosowania doboru wiązkowego na podstawie nazw ulic (a w 



 10 

przypadku obszaru wiejskiego nazw wsi). Minimalna ilość respondentów w jednej wiązce wynosiła 

25 osób.  

Dane dotyczące udziału poszczególnych warstw zostały przygotowane na podstawie informacji z 

Banku Danych Regionalnych (BDR). Ponieważ dane z BDR pochodzą z roku 2004 (były to 

najnowsze dostępne w momencie opracowywania schematu doboru próby), konieczne było 

zaktualizowanie ich do stanu na rok 2006 i 2007 (zależnie od daty realizacji badania w danym 

ośrodku). Aktualizacja polegała na postarzeniu całej populacji opisanej w zbiorze o 2 lub 3 lata. W 

ten sposób uzyskano wiarygodne informacje o udziale poszczególnych warstw w populacji. Udział 

ten miał zostać odtworzony w próbie właśnie dzięki zastosowaniu warstw. W przypadku dzieci 

wielkość ich udziału została narzucona arbitralnie.  

Opracowana próba miała charakter imienny, co znaczy, że ankieter otrzymał listę osób, z którymi 

ma przeprowadzić wywiad, zawierającą informacje o imieniu oraz nazwisku, a także adresie 

zamieszkania respondenta. Często w badaniach kwestionariuszowych stosuje się różne procedury 

(np. random route) zwiększające stopień realizacji próby, poprzez dobieranie na miejscu badania 

„zastępczego” respondenta, o ile właściwy odmówił udziału lub nie był dostępny. Jednak procedury 

te budzą wiele kontrowersji i stosowanie ich jest niewskazane. Dodatkowo dobieranie 

respondentów spoza właściwej próby (PESEL) oznaczało utratę możliwości kontroli zgodności 

deklarowanego roku urodzenia z tym zapisanym w zbiorze PESEL. Procedura ta była bardzo 

pomocna przy kontroli jakości pracy ankieterów.  

W celu usprawnienia pracy ankieterów zastosowano dobór wiązkowy (zwany inaczej 

gronowym). W pierwszym kroku wylosowane zostały nazwy ulic w obrębie danego obszaru 

badawczego, a w drugim konkretni respondenci. Oznacza to, że ankieterzy pracowali na 

zawężonym terenie, co pozytywnie wpływało na ich efektywność. Wielkość pojedynczej wiązki 

została ustalona na 25 osób. W przypadku ulic zamieszkałych przez większą liczbę mieszkańców, 

liczba respondentów stanowiła wielokrotność 25. Wadą losowania wielostopniowego jest fakt, iż 

procedura ta wpływa na zwiększenie błędu z próby, gdyż wstępuje on na każdym etapie (stopniu) 

losowania.  

 

c) dobór respondentów do badania ambulatoryjnego 

Przyjęto, iż 30% spośród efektywnie przebadanych respondentów przejdzie dodatkowe analizy 

medyczne w wyznaczonych placówce. Pierwotnie założono, że osoby te zostały wybrane w sposób 

probabilistyczny z operatu, którym jest wylosowana przez MSWiA próba do realizacji badania 

kwestionariuszowego. W trakcie badania okazało się, że zainteresowanie dodatkowymi badaniami 

w kierunku astmy i alergii jest niższe niż oczekiwano, szczególnie w ośrodkach miejskich. W 

konsekwencji konieczne okazało się podjęcie próby rekrutacji każdej osoby, która brała udział w 
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części ankietowej i podała swój numer telefonu. Większość respondentów, po wyjaśnieniu do 

jakich celów będzie wykorzystany ich numer telefonu, podawała ankieterowi tę informację. W 2008 

roku spośród 5 tysięcy przebadanych osób zaledwie 5% odmówiło podania telefonu2.  

 

Realizacja badania  

 

Badanie realizowane było techniką CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), czyli 

wywiadów indywidualnych wspomaganych komputerowo. Do tego celu wykorzystano urządzenia 

typu PDA (Personal Digital Assistant), określane powszechnie mianem palmtopów. Z uwagi na 

charakter tego narzędzia w kwestionariuszu zostały ograniczone do minimum pytania otwarte, a te 

których nie usunięto dotyczą jedynie danych liczbowych. Po zakończeniu każdego wywiadu 

wszystkie zebrane dane były automatycznie przesyłane do centrali z wykorzystaniem systemu 

GPRS. Wykorzystanie tej technologii oznaczało, że centralna baza danych była aktualizowana 

automatycznie każdego dnia. Umożliwiło to daleko posuniętą kontrolę nad realizacją badania i 

pracą ankieterów. Korzystanie z urządzeń PDA znacznie ułatwiło pracę ankietera, gdyż program 

automatycznie stosował procedury związane z filtrowaniem pytań. Szczegóły dotyczące systemu IT 

zostały opisane w osobnym rozdziale. 

Ankieterzy pracujący przy projekcie werbowani byli zarówno z profesjonalnych sieci 

ankieterskich, jak i spośród studentów wydziału nauki o zdrowiu uczelni medycznych w 

Warszawie, Białymstoku, Poznaniu, Lublinie, Katowicach, Wrocławiu oraz z wydziału lekarskiego 

w Gdańsku. By właściwie wypełnić powierzone im zadanie wszyscy ankieterzy przeszli dodatkowe 

szkolenia z zakresu: pracy ankietera, zawartości kwestionariusza, obsługi PDA. Szkolenia były 

prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowany personel.  

Ankieterzy za swoją pracę otrzymywali wynagrodzenie liczone od liczby zrealizowanych 

wywiadów. Osoba realizująca wywiad w przypadku niemożliwości nawiązania kontaktu z 

respondentem zobowiązana była do ponowienia próby. Łącznie winna wykonać 3 takie podejścia. 

Ankieterzy mogli pracować w różnych godzinach, głównie między 16 a 21, gdyż wówczas było 

największe prawdopodobieństwo zastania respondentów. Osoby przeprowadzające wywiady 

zostały dodatkowo wyposażone w odpowiednie identyfikatory potwierdzające ich udział w badaniu. 

Średni czas realizacji wywiadu wynosił 35 minut. W przypadku osób zdrowych, u których nie 

stwierdzono alergii, część pytań nie zostanie w ogóle zadana, co w istotny sposób skracało czas 

wywiadu (do około 20-25 minut). Natomiast w przypadku osób mających jakiekolwiek problemy z 

oddychaniem lub alergią dochodziły pytania warunkowych, dotyczące szczegółów związanych z 

ich chorobą, co wpływało na wydłużenie czasu wywiadu do około jednej godziny. 

                                                
2 Część z tych osób nie posiadała w ogóle telefonu. 
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Kwestionariusz 

 

Ponieważ projekt ECAP jest częścią ogólnoeuropejskiego projektu ECRHS II, koniecznym było 

zapewnienie jak największej zgodności z badaniami realizowanymi w innych krajach przy 

jednoczesnym uwzględnieniu pewnych różnic kulturowych. Do przebadania osób dorosłych został 

wykorzystany oryginalny kwestionariusz ECRHS II, który został przetłumaczony na potrzeby 

projektu. Konieczne korekty zostały ograniczone do minimum i głównie polegały na usunięciu lub 

zmodyfikowaniu pytań otwartych. Kafeteria odpowiedzi do większości pytań składa się jedynie z 

dwóch możliwości TAK/NIE. W kwestionariuszu nie uwzględniono odpowiedzi „nie wiem”. W 

związku z tym będą one kodowane jako brak odpowiedzi. Takie rozwiązanie podyktowane zostało 

koniecznością zachowania zgodności z oryginalnym badaniem ECRHS. W badaniu ECAP 

respondentami były również dzieci w wieku 6-7 lat oraz 13-14 lat, dla których istniała osobna 

ankieta opracowana na podstawie kwestionariusza ISAAC. Jednym z celów badania było 

porównanie wyników między grupą dorosłych, a grupą dzieci. W przypadku wykorzystania dwóch 

niezależnych kwestionariuszy, porównanie takie byłoby nieuprawnione z metodologicznego punktu 

widzenia. Rozwiązaniem tego problemu było połączenie obydwu kwestionariuszy i używania 

jednego narzędzia do badania zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Do połączonego 

kwestionariusza dołączono również serię pytań związanych ze specyfiką polskiego projektu. 

Łączna liczba pytań wyniosła około 400, z tym że dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu 

filtrów, respondent odpowiadał tylko na część z nich.  

W 2007 roku przeprowadzono modyfikację kwestionariusza polegającą na dodaniu 25 pytań. 

Zostały one umieszczone na końcu podstawowego kwestionariusza, zatem nie wpływały na 

udzielane na wcześniejsze pytania odpowiedzi. Dzięki temu zachowana została metodologiczna 

spójność. 

 

Przebieg badania 

 

Pierwszym etapem badań terenowych w ramach projektu ECAP było przeprowadzenie na 

przełomie maja i czerwca 2006 roku badania pilotażowego. Pilotaż zostało zrealizowany na terenie 

dzielnicy Warszawa-Ochota. W ramach testu wykonano 150 wywiadów, wśród grupy 

respondentów wylosowanych przez MSWiA z operatu PESEL. Otrzymane wyniki skonfrontowano 

z rezultatami badania pilotażowego, przeprowadzonego w rejonie Świdnicy w 2003 roku. 

 

W czerwcu 2006 roku rozpoczęto zasadniczą część badania, którą zakończono w czerwcu 2008 

roku (Tab. 3.3). Łącznie w badaniu wzięło udział 20.449 respondentów, z czego 5040 przeszło 
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badania ambulatoryjne3 - zestawienie ilości respondentów i badań pokazano w Tab. 3.4. Spośród 

20.449 respondentów 50% stanowili dorośli –zestawienie w poszczególnych grupach wiekowych 

podano w Tab. 3.5. Jest to o 10 punktów procentowych mniej niż zakładano. Rozbieżność wynika z 

różnego poziomu realizacji w poszczególnych grupach. Próba przeprowadzenia wywiadu z 

dorosłym narażona była na większe niepowodzenie niż w przypadku obydwu kategorii dzieci. 

Ankieterzy byli poinstruowani, by zwrócić szczególną uwagę na udział osób dorosłych, ale 

instrukcja ta nie we wszystkich ośrodkach była należycie stosowana. Wymuszenie na ankieterach 

realizacji ankiet w proporcjach 60% / 20% / 20% wiązało się ze znacznym spadkiem ich 

efektywności i zwiększoną liczbą rezygnacji ze współpracy z Warszawskim Uniwersytetem 

Medycznym. 

 

Tab. 3.3. Realizacja badania w okresie 2006-2008 w poszczególnych ośrodkach 
 

obszar  6  7  8  9 10 11 12  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  1  2  3  4  5  6

Zamość 490 1750 99 19

Warszawa 1050 546 361 230 56 51 41

Lublin 296 1167 1029 60

Katowice 251 1346 747 187

Kraków 627 504 348 104 341 200 70 86

Gdańsk 183 97 219 251 266 295 135 122 7 79 92 84 42 56

Białystok 335 549 373 506 523 512 301 382 237

Poznań 98 304 288 163 127 214 109 30

Wrocław 168 233 171 290 139 176 120 112

Razem 490 1750 0 1050 1093 2513 1776 247 0 988 734 587 252 601 550 355 716 950 1032 972 1055 870 775 653 435

2006 2007 2008

 
 

Tab. 3.4. Ilość zrealizowanych wywiadów oraz badań ambulatoryjnych w poszczególnych ośrodkach 

w stosunku do założeń (2500 wywiadów ankietowych i 30% przebadanych respondentów w ambulatorium) 

 

Obszar 
respondenci 

(N=) 
względem 

założeń 
Pacjenci 

ambul. (N=) 
względem 

założeń 
Zamość 2358 94% 610 86% 
Warszawa 2339 94% 735 105% 
Lublin 2552 102% 791 103% 
Katowice 2531 101% 445 59% 
Kraków 2281 91% 200 29% 
Gdańsk 1928 77% 682 118% 
Białystok 3718 149% 753 68% 
Poznań 1333 53% 385 96% 
Wrocław 1409 56% 439 104% 
Razem 20449   5040   

 

                                                
3 W bazie zarejestrowano łącznie 5282 ankiety ambulatoryjne, ale około 240 z nich nie udało się dopasować do 
przeprowadzonych wywiadów ankietowych na podstawie numeru ID. Prawdopodobnie lekarz lub ankieter popełnili 
błąd przy zapisywaniu numeru ID uniemożliwiając połączenie danych. 
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Tab. 3.5. Udział poszczególnych kategorii respondentów wśród przebadanych osób w poszczególnych ośrodkach 

Obszar dorośli dzieci 13-14 lat dzieci 6-7 lat 
Zamość 50% 27% 23% 
Warszawa 50% 25% 25% 
Lublin 60% 20% 20% 
Katowice 61% 20% 20% 
Kraków 48% 26% 26% 
Gdańsk 43% 28% 29% 
Białystok 46% 28% 27% 
Poznań 48% 27% 25% 
Wrocław 42% 32% 26% 
Ogółem 50% 25% 24% 

 

 

System IT i telekomunikacyjny 

Krótka charakterystyka systemu 

W projekcie ECAP zastosowano system informatyczny o nazwie Mobilny Ankieter. Jest to 

systemem wspomagający i optymalizujący prowadzenie badań opinii, badań marketingowych, jak 

również badań epidemiologicznych. System składa się z dwóch części – biurowej i mobilnej. Część 

biurowa dostępna jest poprzez przeglądarkę internetową w sieci rozległej lub w sieci lokalnej. 

Część mobilna działa na urządzeniach typu PDA opartych o platformę Pocket PC. Idea działania 

i konfiguracji systemu informatycznego w projekcie ECAP została przedstawiona na Ryc. 3.6. 

 
Ryc. 3.6. Ogólna idea działania systemu informatycznego zastosowany w projekcie ECAP. 
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System informatyczny został skonfigurowany w architekturze klient-serwer. Serwer wymaga 

stałego dostępu do sieci Internet, natomiast urządzenia klienckie działają zarówno w trybie on-line, 

jak i off-line. 

Klientem jest urządzenie typu PDA wyposażone w moduł telefonii komórkowej GSM z 

możliwością bezprzewodowej transmisji pakietowej w technologii GPRS lub innej, przeważnie 

większej przepustowości, którego używa ankieter. Nie ma ograniczenia, co do ilości urządzeń 

klienckich. W jednym czasie może pracować wiele urządzeń klienckich. Na urządzeniu klienta 

zainstalowana jest specjalna aplikacja umożliwiająca zarejestrowanie odpowiedzi udzielonych 

przez respondenta na pytania zadane przez osobę ankietującą. Zapamiętane zrealizowane ankiety są 

wysyłane drogą bezprzewodową w technologii GSM/GPRS lub przez komputer koordynatora 

terenowego, jeśli występują problemy transmisyjne w sieci GSM. 

Rejestracja odpowiedzi respondenta może być przeprowadzona również z wykorzystaniem 

komputera typu PC podłączonego stale do sieci rozległej, wyposażonego w przeglądarkę 

internetową. Takie rozwiązanie przyjęto w punktach ambulatoryjnych, jeżeli były wyposażone w 

komputer PC podłączony do sieci Internet. W przeciwnym wypadku w ambulatoriach zastosowano 

urządzenia PDA. 

Integralną częścią systemu były dwa serwery oraz stanowisko administratora. Serwer 

produkcyjny z zainstalowaną bazą danych na bieżąco przyjmował dane przesyłane przez 

ankieterów. Administrator okresowo przeprowadzał czynności pozwalające na ciągłą pracę 

systemu, nadzorował sprawne działanie systemu, realizował raporty okresowe z pracy systemu oraz 

dodawał nowych użytkowników. Na serwer analityczny dane zostały przeniesione z serwera 

produkcyjnego po zrealizowaniu czterech ośrodków badawczych. Przyjęte rozwiązanie pozwoliło 

opracować częściowe wyniki w trakcie trwania projektu oraz zapewnić nieprzerwane działanie 

serwera produkcyjnego. Na koniec badania dane z serwera produkcyjnego zostały dodane do 

danych z serwera analitycznego tworząc komplety zbiór danych. 

Najważniejsze funkcjonalności systemu 

Do najważniejszych funkcjonalności systemu informatycznego użytego w projekcie ECAP 

można zaliczyć: 

 Tworzenie formularzy badania: 

o Definiowanie pytań (dziewięć różnych rodzajów) dowolnie 

grupowanych w sekcje. 

o Możliwość konfiguracji sposobu prezentacji sekcji oraz 

poszczególnych pytań (etykiety odpowiedzi, stronicowanie), zarówno 

na PDA, jak i w przeglądarce WWW. 
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o Definiowanie schematów postępowania w zależności od wyboru  

konkretnych odpowiedzi, czyli reguły przejść poszczególnych pytań 

lub grup pytań.  

o Walidacja poprawności konstrukcji formularza. 

o Możliwość bieżącego podglądu tworzonego formularza.  

o Przystępny interfejs użytkownika. 

 Wypełnianie ankiet na podstawie skonstruowanego formularza ankiety na: 

o Urządzeniu mobilnym PDA z zainstalowaną specjalną aplikacją 

pozwalającą na rejestrowanie danych. 

o Komputerze PC przy użyciu przeglądarki internetowej WWW. 

 Klient mobilny ma możliwość pracy w trybie on-line, jak i off-line. 

 Klient komputera PC ma możliwość pracy tylko w trybie on-line. 

 Weryfikacja poprawności udzielanych odpowiedzi podczas wypełniania 

ankiety w zależności od przyjętego typu pytania. 

 Przejście do kolejnych pytań zgodnie z regułami udzielanych odpowiedzi. 

 Przeprowadzanie badania: 

o Definiowanie danych próby badania. 

o Monitorowanie przebiegu badań przez podgląd aktualnie  

zarejestrowanych pomiarów. 

 Raportowanie: 

o Raporty z ankiet. 

o Analiza i prezentacja zebranych danych. 

o Eksport przetworzonych danych. 

o Statystyki pracy aplikacji. 

 Charakterystyka aplikacji serwera: 

o Administracja systemem informatycznym. 

o Zakładanie nowych kont użytkowników o różnych prawach 

dostępności do danych oraz zarządzanie tymi kontami. 

o Tworzenie, testowanie i udostępnianie nowych szablonów ankiet. 

o Zbieranie wypełnionych ankiet przez ankieterów (użytkowników) na 

urządzeniach PDA lub przez przeglądarkę internetową. 

o Archiwizacja danych w relacyjnej bazie danych. 

o Udostępnienie pozyskanych danych. 

o Tworzenie raportów dostosowanych do potrzeb użytkowników. 
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Wymiana informacji w systemie informatycznym 

Uproszczony schemat wymiany informacji w systemie informatycznym przedstawiono na 

Ryc. 3.7. W pierwszej kolejności wzór ankiety jest konstruowany na serwerze i wprowadzany do 

systemu z użyciem interfejsu przeglądarki internetowej WWW. Istnieje możliwość dodawania 

pytań w ramach dostępnych typów pytań. Po walidacji, wzór ankiety jest zatwierdzany i gotowy do 

pobrania przez użytkowników mobilnych oraz klientów posługujących się przeglądarką 

internetową. 

W następnej kolejności tworzone są w systemie informatycznym konta dla ankieterów. 

Posiadanie konta przez ankietera jest konieczne, żeby pracować w systemie elektronicznego 

zbierania danych. Każdy ankieter ma swój identyfikator dostępowy zabezpieczony hasłem. 

Uprzednio przygotowane i skonfigurowane urządzenia PDA są rejestrowane w systemie. Każdy 

ankieter biorący udział w badaniu musi przed przystąpieniem do pracy zarejestrować urządzenie w 

systemie. Czynność ta wymaga połączenia z serwerem. Po udanej autoryzacji, ankieter może 

przystąpić do pracy. Jeżeli nie posiada na urządzeniu PDA wzoru ankiety, może go pobrać z 

serwera. 

 
Ryc. 3.7. Uproszczony diagram wymiany informacji w systemie informatycznym. 
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W dalszej kolejności ankieter prowadzi następujące po sobie wywiady z wybranymi 

respondentami. Ze wzglądu na zasilanie bateryjne, urządzenia PDA należy okresowo ładować. Przy 

intensywnej pracy ankietera, ładowanie musi się odbywać codziennie.  

Dane pozyskane w czasie wywiadu (urządzenie PDA lub aplikacja internetowa na komputerze 

stacjonarnym) są przesyłane do serwera. W przypadku poprawnego przesłania danych do serwera, 

wypełnione ankiety są kasowane na urządzeniu PDA. Odebrane dane są interpretowane przez 

aplikację uruchomioną po stronie serwera i zapisywane w bazie danych. Ze względu na elastyczną 

strukturę bazy danych, informacja otrzymywana z urządzeń PDA jest zapisywana w wielu tabelach 

połączonych w relacje w bazie danych. 

Administrator okresowo tworzy raporty z pracy ankieterów, które są udostępniane 

koordynatorom terenowym. Realizacja raportów codziennych pozwala śledzić na bieżąco postępy 

w badaniu, jak również jakość otrzymywanych danych.  

Administrator na zakończenie ustalonych etapów projektu, wykonuje eksport surowych danych 

pomiarowych, które po operacji łączenia i dekodowania, są udostępniane. Forma produkowanych 

danych pozwala na łatwy import do pakietów obróbki danych.  

Zasoby informatyczne wykorzystane w projekcie 

Ankieterzy pracowali na dwóch modelach urządzeń PDA: QTEK 2020 i ETEN M500, które 

zostały przedstawione na Ryc. 3.8. Najważniejsze parametry obu urządzeń zamieszczono w 

Tab. 3.6. 

                   
Ryc. 3.8. Modele urządzeń PDA użytych w projekcie: Qtek 2020 (po lewej) i ETEN M500 (po prawej). 
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W projekcie łącznie użyto 70 urządzeń PDA. W roku 2006 uruchomiono 35 urządzeń Qtek 2020 

i w roku 2007 uzupełniono o 35 nowych urządzeń ETEN M500. Każde z urządzeń PDA zostało 

wyposażone w kartę „prepaid” pracującą w sieci GSM Plus. Karty były okresowo uzupełniane 

zapewniając ciągłą możliwość pracy urządzeń w sieci Internet.  

Tab. 3.6. Najważniejsze parametry urządzeń PDA użytych w projekcie 

 
  Qtek 2020 E-TEN M500  
Standard GSM 900 1800 1900 850 900 1800 1900  

Wymiary (Wys x Szer x Grub) 130 x 69 x 19 mm 111,7 x 60,7 x 22 mm 

Waga 183 g 170 g 

Wyświetlacz Kolorowy / TFT 

 64K kolorów 

 240 x 320 px (3,5’’) 240 x 320 px (2,8’’) 

Standardowa bateria Li-Ion 1300 mAh Li-Ion 1440 mAh 

Karty pamięci MMC, SD SD 

System operacyjny Windows Mobile™ 2003 SE 

Procesor PXA26X Samsung S3C 2440 

Zegar procesora 400 MHz 

Inne GPRS, Bluetooth, IrDA, Aparat foto 1,3 Mpx 

 

Każde urządzenie przed wydaniem ankieterowi było skonfigurowane z zainstalowaną aplikacją 

do przeprowadzenia wywiadu i rejestracji odpowiedzi. Urządzenia PDA okresowo były 

serwisowane pod kątem ogólnej sprawności technicznej oraz poprawności działania aplikacji. 

Serwer produkcyjny, jak i analityczny, został uruchomiony w infrastrukturze informatycznej 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i działał bez przerwy. Zastosowano system operacyjny 

Linux Fedora oraz bazę danych PostgresSQL. Dodatkowo zainstalowana była specjalizowana 

aplikacja do odbierania zrealizowanych ankiet i wstawiania ich do bazy danych. Kontrolę nad 

systemem sprawował administrator. Dostęp do zarządzania systemem odbywał się z poziomu 

przeglądarki internetowej WWW, ale możliwy był także bezpośredni dostęp do bazy danych. 

Elektroniczna ankieta 

Ankieter prowadził wywiad z respondentem z użyciem urządzenia PDA. W pierwszej kolejności 

ankieter musiał się zarejestrować w systemie, jeżeli było to pierwsze pobranie urządzenia. W innym 

przypadku ankieter logował się do systemu (Ryc. 3.9). W dalszej kolejności ankieter przechodził do 

wyboru odpowiedniego modułu elektronicznej ankiety (Ryc. 3.9). Zwykle dla każdego respondenta 

wypełnianie elektronicznej ankiety rozpoczynało się od pierwszego modułu. Ze względu na dużą 

liczbę pytań cała ankieta została podzielona na pięć niezależnych modułów. Odpowiedzi na kolejno 
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zadawane pytania były zaznaczane na dotykowym ekranie urządzenia. Na jednym ekranie 

wyświetla się tylko treść jednego pytania oraz kilka odpowiedzi (Ryc. 3.10). W przypadku, gdy 

odpowiedzi nie mieściły się na jednym ekranie istniała możliwość przewijania zawartości ekranu. 

W aplikacji istniała możliwość powrotu do poprzednich pytań i poprawiania już raz zaznaczonej 

odpowiedzi.  

 

  
 

Ryc. 3.9. Ekran logowania aplikacji uruchomionej na urządzeniu PDA (po lewej) i ekran wyboru moduł do 
wypełnienia przez ankietera (po prawej). 

 

  
Ryc. 3.10. Przykład wyświetlanego pytania razem z odpowiedziami typu jednokrotnego wyboru (po lewej) 

oraz wielokrotnego wyboru (po prawej). 
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Każdy zakończony moduł powodował automatyczne załadowanie kolejnego modułu po 

uprzednim potwierdzeniu przez ankietera. 

Wszystkie zrealizowane wywiady były wysyłane na żądanie ankietera. W przypadku, gdy 

ankieter chciał wysłać jeden lub więcej wywiadów, aplikacja na urządzeniu PDA łączyła się 

automatycznie z GPRS i przesyłała do serwera kolejno moduł po module. Po zakończonej 

transmisji ankieter otrzymywał komunikat o powodzeniu lub niepowodzeniu operacji. Jeśli ankieta 

została poprawnie zapisana w bazie danych, to automatycznie była kasowana na PDA.  

Bezpieczeństwo systemu IT 

Zastosowano kilka poziomów zabezpieczeń przed niepowołanym dostępem do systemu oraz 

utraty danych. Każdy ankieter i użytkownik (osoba prowadząca badanie) dysponowała własnym 

kontem zabezpieczonym hasłem. Nazwa konta i hasło było wydawane ankieterowi przed realizacją 

badania, na określony czas.  

Transmisja pomiędzy serwerem a klientem była zrealizowana z wykorzystaniem protokołu 

szyfrującego. 

Administrator miał dostęp do systemu, jak i bazy danych, z użyciem identyfikatora i hasła, przez 

przeglądarkę internetową WWW. Wykorzystano bezpieczne, zaszyfrowane połączenie typu https 

pomiędzy przeglądarką a aplikacją serwera. 

Aplikacja serwera oraz baza danych zostały umieszczone i infrastrukturze informatycznej 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, spełniając tym samym najwyższe normy 

bezpieczeństwa, jakim podlegają inne systemy Uniwersytetu (np. filtrowanie pakietów, firewall, 

itp.). 

System automatycznie codziennie archiwizował bazę danych, na wszelki wypadek 

nieoczekiwanej utraty. Raz na określony czas, ale nie rzadziej niż co trzy miesiące, była 

wykonywana archiwizacja całego kompletnego systemu.  

Ankieterzy w systemie informatycznym 

Każdy ankieter prowadzący wywiad był jednoznacznie identyfikowalny w systemie. Konto 

ankietera było zakładane przez administratora systemu. Przyjęto następującą konwencję przy 

zakładaniu kont. Dla przykładowego ankietera o imieniu i nazwisku Jan Kowalski, został 

utworzony ośmioznakowy identyfikator jkowalsk oraz ośmioznakowe hasło. Ankieter otrzymywał 

dostęp do systemu na koniec szkolenia. Wszyscy ankieterzy biorący udział w projekcie odbyli 

kompletne szkolenie z zakresu praktycznej obsługi aplikacji na PDA, w tym najbardziej istotne 

czynności, jak logowanie do systemu, prowadzenie badania z użyciem PDA oraz wysyłanie ankiet. 

Na szkoleniu przedstawiano jak reagować na zaistniałe nietypowe sytuacje.  
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Przygotowana została instrukcja obsługi dla ankieterów. Instrukcja składała się z kolejnych 

punktów, czytelnie opisujących użytkowanie aplikacji do wypełniania oraz wysyłania 

zrealizowanych ankiet. Dodatkowo instrukcja zawierała rozwiązania najczęściej występujących 

problemów dotyczących pracy ankieterów z urządzeniami PDA.  

Przygotowana została dodatkowa instrukcja, zawierająca procedury serwisowe. Instrukcja 

pozwalała na szybkie skonfigurowanie urządzeń PDA przez koordynatorów terenowych, w 

przypadku gdyby zaszła taka potrzeba, np. z powodu skasowanie zawartości pamięci urządzenia. 

Zestaw procedur serwisowych, napisanych w stylu „krok po korku”, był niejednokrotnie z 

powodzeniem wykorzystywany w ośrodkach terenowych. 

Przygotowane zostały materiały szkoleniowe oraz inne związane z obsługą urządzeń PDA w 

wersji elektronicznej. Materiały nagrane na płycie CD zostały przekazane do ośrodków terenowych. 

Przekazane materiały pozwoliły na szybkie, ale i dokładne przygotowanie dodatkowych 

ankieterów, którzy byli wprowadzeni w przypadku konieczności zwiększenia efektywności 

ośrodka. 

Uruchomiona została specjalna linia telefoniczna technicznego wsparcia ankieterów do 

administratora systemu informatycznego. W związku z pojawiającymi się problemami ankieterów 

pracujących w terenie, szybka interwencja telefoniczna niejednokrotnie umożliwiała dalszą 

bezproblemową pracę, nie przerywając prowadzonego wywiadu. Praktycznie wszystkie problemy 

były rozwiązywane na bieżąco.  

Raportowanie postępów projektu 

Przedstawianie raportów z systemu IT i postępów w projekcie było jedną z najważniejszych 

funkcji stawianych przed administratorem systemu. W systemie funkcjonalnie wyróżnione zostały 

dwa rodzaje typowych raportów. Pierwszy z nich to raport dzienny a drugi to raport tygodniowy 

zbiorczy. Dodatkowo były tworzone raporty specjalne, w zależności od potrzeb zespołu 

pracującego przy projekcie. 

Raport dzienny był tworzony z każdego dnia badania. Dzień pracy ankieterów kończył się po 

wysłaniu wszystkich ankiet i zarejestrowaniu ich w systemie. Typowo było to około godziny 23. Po 

tym czasie tworzony był raport dzienny. Przed przystąpieniem do tworzenia raportu w pierwszej 

kolejności była sprawdzana integralność ankiet, a występujące błędy były poprawiane. Raport był 

tworzony w wersji elektronicznej (plik Excela typu xls), w którym w kolejnych zakładkach 

przedstawiano dane dotyczące postępu realizacji badania danego dnia: 

 Zakładka ogólna: całkowita liczba ankiet z ośrodka badawczego oraz ankiet 

ambulatoryjnych; podział na ankieterów oraz liczba pełnych ankiet zrealizowanych z 

zaznaczeniem ankiet niepełnych. 
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 Zakładka dokładna: informacje szczegółowe na temat każdej ankiety zrealizowanej 

przez ankietera, m.in. numer respondenta, typ ankiety, czas rejestracji ankiety w 

systemie oraz czas rozpoczęcia i trwania ankiety, kompletność ankiety, informacje 

na temat obecności poszczególnych modułów, numer telefonu respondenta. 

 Zakładka serwis: informacje szczegółowe na temat każdego modułu ankiety 

zarejestrowanego w systemie, m.in. typ modułu, czas rejestracji, czas rozpoczęcia, 

czas zakończenia, identyfikator ankietera, nr respondenta. 

 Zakładka kontrola: stworzona do celów kontrolnych ankieterów, zawierająca kilka 

odpowiedzi przekrojowych z poszczególnych modułów dla danego respondenta.  

 Zakładka ambu: informacje na temat postępu w realizacji badań ambulatoryjnych w 

projekcie dla danego ośrodka z podziałem na lekarzy, daty rejestracji i rozpoczęcia 

ankiety oraz przynależności do ankiety pochodzącej z wywiadu przeprowadzonej z 

respondentem. 

 

Przykład zakładki „ogólna” oraz „dokładna” zamieszczono na Ryc. 3.11 i Ryc. 3.12. 

 
 

Ryc. 3.11. Fragment widoku raportu zawierającego ogólne dane związane z postępem realizacji projektu. 
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Ryc. 3.12. Fragment widoku raportu zawierającego szczegółowe dane z jednego dnia badania. 

 
Koordynator, jak i koordynatorzy terenowi, otrzymywali rano raport z dania poprzedniego. 

Pozwalało to na szybie reagowanie związane np. z podniesieniem efektywności badania. 

Raportowanie tygodniowe stanowiło podsumowanie badania od jego rozpoczęcia do końca 

aktualnego tygodnia. Raport zbiorczy - tygodniowy zawierał te same dane, w formacie identycznym 

z raportem dziennym oraz dodatkowe zakładki (łącznie ponad 25) zawierające inne istotne dane 

oraz proste statystyki z realizacji badania. Raport tygodniowy - zbiorczy pozwalał ze szczegółami 

śledzić postęp badana obserwując wskaźniki globalne oraz indywidualne dla każdego z ankieterów. 

W raporcie zawarto możliwość wyznaczania nieprawidłowości, jakich może się dopuścić ankieter 

w czasie pracy. Zawartość raportu zbiorczego-tygodniowego: 

 Podział na ankieterów, datę realizacji oraz liczbę zrealizowanych ankiet 

 Ilość odmów respondentów dla danego ankietera 

 Skuteczność ankieterów przy kierowaniu osób na badania medyczne 

 Rozkłady wieku oraz płci respondentów dla danego ankietera 

 Techniczne dane szczegółowe na temat każdej zrealizowanej ankiety 

 Statystyka wybranych kontrolnych odpowiedzi dla danego ankietera 

 Statystyka odpowiedzi na poszczególne pytania i inne 

Raport tygodniowy był przedstawiany zespołowi pracującymi przy projekcie w poniedziałek 

każdego tygodnia. 

Podsumowanie użycia systemu informatycznego w projekcie 

Niewątpliwą zaletą użycia elektronicznej formy akwizycji danych była ich natychmiastowa 

dostępność w postaci różnych form agregacji. Można do nich zaliczyć raporty z postępów badania, 

jak również praktycznie natychmiastowe udostępnianie surowych danych w zależności od 
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zaistniałych potrzeb. Kolejną ważną cechą, jest minimalizacja błędów, jakie może powodować 

ankieter np. przy wykorzystaniu papierowej formy rejestracji wywiadu. Należy przyznać, że 

aplikacja, uruchamiana na urządzeniach PDA, była intuicyjna w użytkowaniu i nie powodowała 

większych problemów ankieterom.  

Nie zarejestrowano większych problemów ze sprzętem (głównie urządzenia PDA) użytym w 

projekcie. Do wad urządzeń PDA można zaliczyć, krótką „żywotność” akumulatora, który przy 

intensywnej pracy trzeba było codziennie ładować. Przez cały okres trwania projektu trwałemu 

uszkodzeniu uległy jedynie trzy urządzenia PDA. Inne uszkodzenia były naprawiane na bieżąco 

(dwa urządzenia). 

Po stronie serwera i aplikacji wszystkie problemy zidentyfikowano i usunięto w pilotażu 

projektu. W trakcie trwania projektu system działał nieprzerwanie poza dwoma incydentami 

związanymi z długotrwałym brakiem energii elektrycznej. Nie spowodowało to większych 

problemów w systemie, zarówno po stronie serwera, jak i aplikacji na urządzeniach PDA. Nie 

został utracony ani jeden moduł w trakcie przesyłania z urządzenia PDA do serwera. 

Główne problemy związane z ankieterami i urządzeniami PDA dotyczyły przesyłania ankiet do 

serwera. Wszystkie niejasności ankieterów oraz problemy z urządzeniami PDA z powodzeniem 

rozwiązano na bieżąco w czasie rozmów telefonicznych z administratorem systemu. 

System informatyczny przez okres działania projektu pracował sprawnie a występujące nieliczne 

drobne problemy skutecznie rozwiązane na bieżąco. System elektronicznej akwizycji danych w 

projekcie sprawdził się w całym zakresie.  

 

Raport z kontroli jakości zgromadzonego materiału badawczego 
 

 Dostępne informacje 

W projekcie ECAP wykorzystano elektroniczny system zbierania danych oparty na urządzeniach 

PDA i bezprzewodowym przesyłaniu danych. Dzięki zastosowaniu tej technologii gromadzone były 

nie tylko same ankiety, ale również informacje techniczne dotyczące warunków ich realizacji. 

System rejestrował między innymi daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

modułów ankiety, dzięki czemu przy wykorzystaniu analitycznej obróbki danych możliwe było 

uzyskanie następujących informacji: 

 Czas trwania całej ankiety; 

 Czas trwania poszczególnych modułów; 

 Przerwy między poszczególnymi modułami; 

 Godzina rozpoczęcia i zakończenia ankiety; 

 Określenie czy moduły realizowane były zgodnie z kolejnością; 
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 Numer kolejny ankiety danego ankietera. 

Oprócz danych technicznych uzyskanych z systemu IT, dostępne były również informacje 

dotyczące ankietera oraz respondenta otrzymane z wywiadu, a także z zewnętrznych źródeł danych. 

Był to między innymi:  

 Indywidualny login ankietera, na postawie którego możliwe jest ustalenie: 

o Imienia i nazwiska ankietera; 

o Sieć ankieterskiej, do której należy; 

 Indywidualny numer respondenta (ID), na podstawie którego możliwe jest ustalenie: 

o Imienia i nazwiska; 

o Adresu zamieszkania; 

o Roku urodzenia (na podstawie bazy PESEL) 

 Deklarowany rok urodzenia respondenta (na podstawie wywiadu); 

 Ilość wykorzystanych pytań filtrujących (co wpływało na czas wywiadu); 

 Numer telefonu respondenta. 

Wymienione powyżej dane znajdowały się w różnych zbiorach, które na etapie analizy zostały 

połączone. Procedura ta wykonywana została w pakiecie statystycznym SAS. Pakiet SAS 

wykorzystywany był dodatkowo do obliczenia części zmiennych, które nie były dostępne w danych 

wejściowych. Między innymi obliczano przerwy między poszczególnymi modułami, które mogły 

wskazywać na celową manipulację ze strony ankietera. 

Po stworzeniu spójnej i wstępnie oczyszczonej bazy danych, dane wczytywano do pakietu 

statystycznego SPSS w celu dalszej obróbki statystycznej.  

 

Informacje podstawowe 

W okresie od 26 czerwca 2006 do 15 czerwca 2008 zostało zebranych 20.449 pełnych ankiet w 9 

ośrodkach – wyniki zestawiono w Tab. 3.7 a liczebność w poszczególnych miesiącach pokazano na 

Ryc. 3.13. Najwięcej ankiet zostało zebranych w Białymstoku (3718), a najmniej w Poznaniu 

(1333). Rozbieżności w ilości zrealizowanych ankiet wynikają z możliwości przeprowadzenia 

badania na danym obszarze w określonym terminie.  
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Tab. 3.7. Realizacja ankiet w poszczególnych ośrodkach 
 

  N % 

Zamość 2358 11,5 

Warszawa 2339 11,4 

Lublin 2552 12,5 

Katowice 2531 12,4 

Kraków 2281 11,2 

Gdańsk 1928 9,4 

Białystok 3718 18,2 

Poznań 1333 6,5 

Wrocław 1409 6,9 

Ogółem 20449 100 

 

Realizacja badania przebiegała w sposób ciągły, ale ilość przeprowadzanych miesięcznie ankiet 

była silnie zróżnicowana przez czynniki zewnętrzne. W każdym z ośrodków sytuacja wymagała 

budowy od podstaw zaplecza logistycznego w oparciu o lokalne sieci ankieterskie oraz ośrodki 

akademickie. W części ośrodków uruchamianie badania przebiegało bez większych komplikacji 

(np. Białystok), a w części wymagało wielomiesięcznych przygotowań (np. Kraków). Dodatkowo, 

na poziom realizacji i tempo prac istotny wpływ miał również brak ciągłości w przekazywaniu 

środków przez Ministerstwo Zdrowia, który był efektem zmiany warunków prawnych w kwestii 

dofinansowywania projektów badawczych. Oznaczało to konieczność wstrzymywania części prac z 

uwagi na brak finansowania. Opóźnienia generowane przez ten czynnik sprawiały, iż uruchomienie 

realizacji badania w niektórych ośrodkach było przesuwane w czasie, a w konsekwencji 

następowało czasem w najmniej korzystnym okresie, czyli poprzedzającym święta lub wakacje (np. 

w Gdańsku). W konsekwencji realizacja badania odbywała się w paru ośrodkach jednocześnie i 

trwała przez dłuży okres niż zaplanowano. Oznaczało to konieczność pracy jednocześnie z większą 

liczbą ankieterów, którzy często byli wymieniani z uwagi na inne zadania (studia lub inne zlecenia). 

Sytuacja ta w istotny sposób utrudniała kontrolę zbieranego materiału, z powodu dużej liczby 

ankieterów oraz niesystematycznego charakter ich pracy. 
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Ryc. 3.13 Realizacja ankiet w okresie czerwiec 2006- czerwiec 2008 

 

Do udziału w projekcie zostało przeszkolonych łącznie ponad 800 osób, z czego pracę podjęło 

blisko 440. Ponad 100 osób z tej grupy zrealizowało mniej niż 10 ankiet.  

 

Kontrola ankiet w trakcie realizacji badania 

W badaniach ankietowych kluczowe znaczenie ma bieżąca kontrola pracy ankieterów. 

Zastosowanie elektronicznego systemu zbierania danych oraz przesyłanie ich przy użyciu 

technologii GPRS ułatwiło to zadanie, gdyż osoba odpowiedzialna za kontrolę jakości dysponowała 

stałym dostępem do aktualnych informacji dotyczących pracy ankieterów. Każdego dnia 

przygotowywany był elektroniczny raport z działalności ankieterów w poszczególnych ośrodkach, 

zawierający informacje o ilości zrealizowanych ankiet, ilości odmów oraz czasie pracy. Dodatkowo 

raz w tygodniu generowanych był raport zbiorczy, w którym zapisane były szczegółowe dane 

dotyczące zrealizowanych ankiet. 

W projekcie ECAP bieżąca kontrola jakości odbywała się na 3 etapach. Pierwszy etap polegał na 

statystycznej analizie parametrów technicznych zebranych aktualnie ankiet. Raz na dwa tygodnie 

tworzona była na podstawie raportów tygodniowych baza danych zawierająca techniczne 

informacje o każdej zrealizowanej ankiecie (czasy realizacji, godziny pracy, wykorzystanie filtrów 

itp.). Analizy prowadzone były w celu wykrycia nieprawidłowości w realizacji poszczególnych 

ankiet (np. zbyt krótki czas realizacji). Dodatkowo przeprowadzano porównanie roku urodzenia 

deklarowanego w ankiecie z rokiem urodzenia z bazy PESEL. Wykryte nieprawidłowości 
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agregowane były w obrębie poszczególnych ankieterów i na tej podstawie konstruowane były 

wskaźniki opisujące prace każdego ankietera. Podejrzane ankiety, szczególnie w przypadku 

ankieterów o wysokim poziomie wykrytych nieprawidłowości, kierowane były do weryfikacji 

telefonicznej. 

Weryfikacja telefoniczna stanowiła drugi etap kontroli. Część ankiet do kontroli wybierana była 

w sposób losowy, przy zastosowaniu warunku by każdy ankieter przynajmniej raz był sprawdzany. 

Druga część ankiet była wskazywana przez system kontroli elektronicznej. W trakcie weryfikacji 

telefonicznej kontroler kontaktował się z respondentem na podstawie zapisanego w ankiecie 

numeru telefonu i zadawał mu 10-12 wybranych pytań z głównej ankiety. Dzięki elektronicznej 

transmisji danych kontroler znał odpowiedzi na te pytania udzielone wcześniej przez respondenta, 

dzięki czemu był w stanie ocenić, czy odpowiedzi te pokrywają się. Dodatkowo sprawdzane były 

również warunki przeprowadzenia wywiadu, w tym szczególnie jego realizacja na urządzeniach 

PDA. W przypadku wykrycia poważnych nieprawidłowości do danego ośrodka wysyłana była 

grupa kontrolna w celu przeprowadzenia szczegółowego dochodzenia. Jeżeli ankieterowi 

udowodnione zostało poważne naruszenie zasad, był on usuwany z pracy przy projekcie, a 

zrealizowane przez niego ankiety ponownie weryfikowano i w uzasadnionych przypadkach 

kasowano. 

Trzeci etap kontroli związany był z procesem rejestracji respondentów do badania 

ambulatoryjnego. Zespół umawiający pacjentów nawiązywał kontakt z około 50-60% 

respondentów. W trakcie procedury rejestracji weryfikowany był również fakt przeprowadzenia 

samej ankiety oraz warunki, jakie temu towarzyszyły. W przypadku wykrycia nieprawidłowości 

informacja o tym przekazywana była osobie odpowiedzialnej za kontrolę jakości materiału. 

Konstrukcja systemu kontroli gwarantowała, iż każda ankieta zrealizowana w ramach projektu 

była poddana przynajmniej jednej kontroli. System weryfikacji materiału był rozwijany w trakcie 

realizacji projektu na podstawie zdobywanych doświadczeń. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom 

udało się w sposób istotny ograniczyć liczbę nadużyć ze strony nierzetelnych ankieterów. 

 

Kontrola materiału badawczego 

 

Ostatnim etapem przygotowania bazy danych jest ocena jakości zebranego materiału oraz 

usunięcie ankiet, które zrealizowane były ze złamaniem przyjętych zasad. Pozostawienie w bazie 

danych materiału niskiej jakości w istotny sposób utrudnia prowadzenie analiz statystycznych. W 

przypadku ankiet, które w trakcie weryfikacji telefonicznej zostały uznane za sfałszowane, 

podejmowano decyzję o ich usunięciu. Jednak w przypadku części ankiet system elektroniczny 

wykrył pewne nieprawidłowości, których nie udało się zweryfikować w trakcie kontroli 
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telefonicznej. Przy bardzo szczegółowej i czułej kontroli, wątpliwości takich jest znaczna ilość 

(szczególnie, że kontrolowane jest 100% materiału badawczego). Dla przykładu, ankieterzy o 

dużym doświadczeniu w projekcie ECAP uzyskiwali istotnie krótsze czasy realizacji wywiadu od 

swych mniej doświadczonych kolegów. System elektronicznej kontroli wskazywał te ankiety jako 

potencjalnie podejrzane z uwagi na czas realizacji. Weryfikacja telefoniczna nie była w stanie 

udowodnić żadnych naruszeń przyjętych procedur. 

Nie wszystkie ankiety mogły być weryfikowane telefonicznie (między innymi z uwagi na 

koszty), dlatego konieczne było wprowadzenie dodatkowych rozwiązań. W sytuacji, kiedy nie 

istnieje możliwość bezpośredniego zweryfikowania jakości każdej ankiety, np. z uwagi na ilość 

materiału, rozwiązaniem jest posłużenie się metodami analitycznymi opartymi na modelach 

probabilistycznych. W przypadku każdej ankiety na podstawie dostępnych informacji ocenia się 

ryzyko, iż jest ona sfałszowana. Określa się następnie poziom akceptowalnego ryzyka. Wszystkie 

ankiety, dla których ryzyko, iż są one sfałszowane, przekracza akceptowalny poziom, są kasowane. 

Nie każdy wykryty błąd oznacza automatycznie oszustwo ze strony ankietera. Błędna data 

urodzenia w ankiecie w stosunku do danych PESEL może nie być efektem fałszerstwa, a np. błędu 

w zbiorze danych PESEL, pomyłki ankietera czy respondenta. W trakcie rejestracji roku urodzenia 

zdarzało się, że ankieter zamieniał przez pomyłkę ostatnie dwie cyfry. Najczęściej ankieterzy 

dodawali lub odejmowali 1 rok z daty urodzenia. Również częstym zjawiskiem było dodawanie lub 

odejmowanie od wieku 10 lat. Zmienność różnice w podawanym wieku respondenta w stosunku do 

rzeczywistej wartości zestawiono w Tab. 3.8. Problem stanowiły również ankiety, w których 

respondent odmówił podania wieku. W takim przypadku weryfikacja na podstawie danych PESEL 

nie była możliwa. Różnice w roku urodzenia wystąpiły w około 2,5% ogółu ankiet. W większości 

przypadków było to związane z błędem ankietera, a nie naruszeniem przyjętych procedur. 

 

Tab. 3.8. Różnice bezwzględne wieku respondenta między ankietą ECAP a bazą PESEL 

 
  N % 

1-5 286  55,2  

6-10 79  15,3  

>10 71  13,7  

brak daty 82  15,8  

Ogółem 518  100,0  

 

Czas realizacji ankiety 

 

Często spotykanym zjawiskiem w badaniach ankietowych są ankiety zrealizowane bez udziału 

respondenta. W ten sposób ankieter nie ponosi żadnych kosztów związanych z dotarciem do 
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respondenta i jego rekrutacją. W przypadku projektu ECAP stosowanie tego rodzaju praktyk było 

bardzo ograniczone ze względu na imienny dobór próby oparty na operacie PESEL, którego numer 

nie był znany ankieterowi. Szansa odgadnięcia roku urodzenia respondenta bez nawiązania 

kontaktu z nim była bardzo nikła.  

Innym sposobem maksymalizacji zysku przez nieuczciwych ankieterów było skracanie czasu 

realizacji wywiadu. Dzięki temu ankieter był w stanie zrealizować większą liczbę wywiadów 

jednego dnia, a dodatkowo rekrutacja respondentów była ułatwiona. Respondenci są bardziej 

skłonni wyrazić zgodę na wywiad trwający 10 minut niż na taki, który trwać ma między 30 a 45 

minut. By skrócić czas realizacji wywiadu ankieterzy mogli stosować dwie podstawowe strategie. 

Pierwsza polegała na nadużywaniu pytań filtrujących, które umożliwiały omijanie całych bloków 

pytań. Na przykład jeśli respondent zadeklarował, że nie jest chory na astmę, wtedy pomija się 

automatycznie pytania np. o potwierdzenie rozpoznania astmy przez lekarza. Nieuczciwy ankieter 

mógł notować odpowiedź „nie” nawet w przypadku uzyskania pozytywnej deklaracji respondenta. 

Rozbudowana siatka pytań filtrujących umożliwiała skrócenie czasu wywiadu nawet o połowę. 

Druga strategia polegała na realizacji tylko części wywiadu z respondentem w jego gospodarstwie 

domowym, a następnie uzupełnianiu odpowiedzi na pozostałe pytania samodzielnie przez ankietera. 

Ponieważ ankieta składała się z 5 modułów, zdarzały się przypadki, iż ankier realizował tylko 

pierwszy moduł z respondentem (około 5-8 minut), a resztę odpowiedzi fałszował u siebie w domu.  

Wykrycie tego rodzaju nieprawidłowości jest bardzo skomplikowane. W przypadku kontroli 

telefonicznej kontroler otrzymuje informacje, iż ankieta rzeczywiście miała miejsce i że dotyczyła 

problemów z oddychaniem. Tak więc na tym etapie kontroli wydaje się, że ankieta przebiegała 

prawidłowo. Problemu nie rozwiązuje również pytanie o długość trwania wywiadu. Respondenci 

mają problem z określeniem precyzyjnie ile czasu spędzili z ankieterem. Również zadawanie 

wybranych z ankiety pytań nie dają gwarancji wykrycia fałszerstwa, gdyż respondenci potrafią 

zmienić swoją odpowiedź między wywiadem właściwym a kontrolą i nie jest to wcale oznaką 

oszustwa. By zminimalizować efekt zjawiska zadaje się pytania o kwestie podstawowe, które nie 

powinny ulec zmianie, np. Czy ma Pan/i psa? Takie podejście ogranicza jednak efektywność 

kontroli, gdyż ankieter, który był w gospodarstwie domowym respondenta, może stwierdzić tego 

rodzaju fakty bez pytania o nie badanego.  

Dzięki elektronicznemu systemowi zbierania danych możliwym stało się bardzo precyzyjne 

określenie długości trwania wywiadu oraz pory dnia, kiedy był realizowany. W ankietach 

papierowych przeważnie znajduje się pole na wpisanie tego rodzaju danych, ale wówczas trzeba 

polegać na uczciwości ankietera. W przypadku systemów elektronicznych tego rodzaju problemy 

nie występują, gdyż system wykorzystuje dane z urządzenia PDA do rejestracji parametrów 

realizacji ankiety. 
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Czas wypełniania ankiety dostarczył cennych wskazówek odnośnie warunków realizacji 

wywiadu (Ryc. 3.14). W sytuacji, kiedy ankieter wypełniał ankietę samodzielnie bez udziału 

respondenta, czas jej trwania był istotnie krótszy niż w przypadku ankiety realizowanej 

prawidłowo. Wynika to z braku konieczności odczytywania treści pytań oraz czekania na 

odpowiedź respondenta. W przypadku fałszerstwa ankieter bardzo szybko wprowadzał odpowiedzi 

do urządzenia PDA, co można było obserwować w systemie IT. Tego rodzaju ankiety trwały około 

10 minut, kiedy realizowany prawidłowo wywiad zajmował około 25-35 minut. 
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Ryc. 3.14. Czas realizacji wywiadu w zależności od wersji ankiety oraz ośrodka badawczego. Ukryto 

obserwacje odstające. 

 

Długość trwania wywiadu wydaje się doskonałym wskaźnikiem fałszerstw. Jednak ten parametr 

ma liczne ograniczenia, które należy uwzględnić. Pierwszym z nich jest fakt, że ankieta została w 

2007 roku rozbudowana o kilkadziesiąt nowych pytań, co wpłynęło na wydłużenie czasu jej 

realizacji (średnio o ponad 6 minut). Zatem porównywanie wyników ankieterów pracujących na 

rożnych wersjach ankiety nie było wskazane. O ile realizacja ankiety w wersji 2006 w czasie 

poniżej 18 minut była teoretycznie możliwa, o tyle w wersji 2007-2008 już tak nie było. Czas 

realizacji ankiety zwykle wynikał z doświadczenie ankietera – przykładowe porównanie dla ankiet 

z roku 2006 i 2007-2008 przedstawiono na Ryc. 3.15. 

Drugim istotnym czynnikiem było zróżnicowanie między poszczególnymi ośrodkami. Istnieją 

wyraźne różnice w udzielanych odpowiedziach między respondentami zamieszkującymi różne 

części kraju, co miało przełożenie na długość wywiadu. Trzecim czynnikiem było doświadczenie 

ankietera. Wraz ze wzrostem znajomości obsługi PDA oraz kwestionariusza spadał czas realizacji 

wywiadu. Jeżeli ankieter realizował jedną ze swych pierwszych ankiet w ciągu 20 minut, to 
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wskazywało to na nieprawidłowości. Jeżeli była to jego 50. czy 100. ankieta, to 20 minut 

okazywało się wartością realną.  

Czwarty czynnik ograniczający użyteczność informacji na temat długości wywiadu był związany 

z samym respondentem i sposobem udzielania przez niego odpowiedzi. W przypadku osoby 

zdrowej, nie mającej żadnych problemów ze zdrowiem, czas wywiadu okazywał się istotnie krótszy 

ze względu na omijanie całych bloków pytań szczegółowych dotyczących chorób związanych z 

oddychaniem. Dodatkowo sama postawa respondenta, tempo udzielania przez niego odpowiedzi 

oraz chęć współpracy wpływała w sposób istotny na czas wywiadu.  

Piątym ograniczeniem były manipulacje ankieterów parametrami ankiet. Zawodowi ankieterzy 

znają doskonale techniki kontroli. W przypadku osób nieuczciwych wiedza ta wykorzystywana była 

do maskowania faktu dokonania fałszerstwa. Na przykład w Krakowie dwójka ankieterów 

zwiększała w sposób sztuczny długość wywiadu poprzez zostawienie włączonej aplikacji na 

ostatnim module ankiety. Dzięki temu zarejestrowany czas realizacji ankiety był zbliżony do 

realnego. 
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Ryc. 3.15. Czas realizacji ankiety a doświadczenie ankietera 

 

Częściowym rozwiązaniem zasygnalizowanych kwestii było uwzględnienie ich w analizach 

(szczególnie rożnych wersji ankiety oraz doświadczenia ankieterów). Badany dodatkowo był czas 

nie tylko całej ankiety ale i czterech najkrótszych modułów. Odrzucenie z analiz najdłużej 

realizowanego modułu pozwoliło się zabezpieczyć przed manipulacjami ze strony samych 

ankieterów. 
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Ostateczna weryfikacja 

 

Celem weryfikacji bazy danych jest usunięcie ankiet, które zostały zrealizowane z naruszeniem 

procedur, a które na późniejszym etapie mogą obciążać wyniki badań. Do zrealizowania tego celu 

koniecznym okazało się opracowanie algorytmu określającego, które ankiety muszą zostać 

usunięte. Kluczowe było jednocześnie uwzględnienie faktu, iż nie każdy błąd mógł oznaczać 

fałszerstwo. By spełnić ten wymóg opracowany został system punktowy, który opierał się na 

nadaniu potencjalnym naruszeniom zasad określonej wartości punktowej. Wartości punktów 

sumowano w obrębie każdej ankiety. Jeśli przekroczony został ustalony limit, ankieta była 

klasyfikowana jako materiał do usunięcia.  

W procesie weryfikacji uwzględniono takie czynniki jak: 

 czas realizacji ankiety4; 

 czas realizacji 4 najkrótszych modułów; 

 czas trwania najdłuższego modułu5; 

 kolejność realizacji modułów ankiety6; 

 godziny pracy ankietera7; 

 zgodność roku urodzenia (PESEL z ankietą); 

 

W każdym z wymienionych punktów mogło dojść do przekroczenia wyznaczonych limitów 

również w przypadku poprawnie realizowanej ankiety. Na przykład, zarejestrowane godziny 

przeprowadzenia wywiadu mogły wskazywać na oszustwo z powodu źle ustawionego zegara 

systemowego w urządzeniu PDA. Jednak jeśli jednocześnie dochodziło do naruszenia paru z 

pozostałych wymienionych elementów, wówczas szansa na to, iż było to związane z oszustwem 

istotnie rosła. Na tej zasadzie zostało oparte działanie systemu punktowego. Im więcej naruszonych 

zasad tym większe prawdopodobieństwo popełnienia fałszerstwa.  

Poza ankietami wyznaczonymi przez system jako najbardziej podejrzane, do usunięcia zostały 

również zaklasyfikowane wszystkie ankiety, w których w trakcie kontroli telefonicznej wykryto 

istotne nieprawidłowości. Dodatkowo w przypadku ankieterów, u których liczba ankiet do 

usunięcia okazała się znaczna, dla bezpieczeństwa do kasowania przeznaczany był cały zebrany 

przez nich materiał. 

 

                                                
4 Uwzględniano wersję ankiety oraz doświadczenie ankietera. Jeżeli czas ankiety był nieprawidłowy, to oceniana była 
skala nieprawidłowości i na tej podstawie określano wartość punktową. 
5 Pozwalało to wyłapać przypadki sztucznego wydłużania czasu całkowitego wywiadu. 
6 Oceniano czy moduły ankiety realizowane były chronologicznie. Jeśli nie, oznaczało to manipulacje przy ankiecie. 
7 Sprawdzano czy ankieter nie pracował w godzinach, w których niemożliwym jest przeprowadzanie wywiadów. 
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Na podstawie analizy danych (Tab. 3.9), ocenionych jako prawdopodobnie sfałszowane, 

oznaczono 1350 ankiet. 590 ankiet zostało przeznaczonych do usunięcia na podstawie negatywnej 

oceny pracy ankieterów, którzy je realizowali. 300 ankiet zostało odrzuconych na podstawie 

kontroli telefonicznej. Po złączeniu8 tych trzech kategorii ostatecznie do usunięcia przeznaczonych 

zostało 1831 ankiet (około 9% ogółu), z czego 639 w Krakowie9.  

 

Tab. 3.9 Ankiety uznane za poprawne i sfałszowane w poszczególnych ośrodkach 
 

  Ankiety 

  Poprawne Usunięte 

Zamość 2055 303 

Warszawa 2281 58 

Lublin 2422 130 

Katowice 2434 97 

Kraków 1642 639 

Gdańsk 1837 91 

Białystok 3411 307 

Poznań 1219 114 

Wrocław 1317 92 

Ogółem 18618 1831 

 

Możliwe, że wśród tych 1831 usuniętych ankiet znalazły się również ankiety zrealizowane 

poprawnie lub z niewielkim naruszeniem zasad. Jednak ryzyko, związane z akceptacją tego 

materiału dla późniejszych analiz jest zbyt duże by je podejmować. Dlatego dla bezpieczeństwa te 

ankiety również zostały usunięte. 

 

Podsumowanie 

 
W przypadku pracy z grupą blisko 400 ankieterów, którzy zebrali ponad 20 tysięcy ankiet nie jest 

możliwe zagwarantowanie w 100% jakości zebranego materiału. Niezależnie od tego jak doskonały 

wprowadzono system nadzoru i kontroli, należy mieć świadomość, że pewna liczba ankiet została 

zrealizowana ze złamaniem przyjętych zasad pracy. Dlatego tak istotnym elementem staje się 

przeprowadzenie ostatecznej weryfikacji jakości danych. Należy jednak pamiętać, iż nawet po 

                                                
8 Kategorie te mogły się pokrywać dlatego liczba ankiet ostatecznie do usunięcia nie jest równa sumie poszczególnych 
kategorii. 
9 W Krakowie doszło do najpoważniejszego fałszerstwa, które zostało wykryte już na etapie realizacji badania. 
Fałszerstwo było bardzo profesjonalnie zorganizowane, co znacznie opóźniło jego wykrycie. Na podstawie 
przeprowadzonego dochodzenia udowodniono ankieterom nieprawidłowości i usunięto ich z projektu wraz z całym 
materiałem, który zebrali. 
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przeprowadzeniu tej procedury niektóre wadliwe ankiety mogą pozostać w zbiorze danych 

niewykryte, jednak liczba ich nie powinna w sposób istotny obciążać wyników badania. 

 

Dobór pacjentów  

Założenia badawcze zakładały wykonanie pakietu badań ambulatoryjnych u 30% osób, u których 

ankieter przeprowadził wywiad kwestionariuszowy, tj. 750-800 osób w każdym z badanych 

ośrodków. 60% pacjentów powinni stanowić dorośli, 20% dzieci w wieku 13-14 lat oraz 20% 

dzieci w wieku 6-7 lat.  

Pacjentów zapraszano telefonicznie wykorzystując numery telefonów zgromadzone przez 

ankieterów podczas przeprowadzania wywiadu kwestionariuszowego. Pacjentów umawiano na 

konkretny dzień i godzinę. Początkowo, zgodnie z założeniami badawczymi próbowano dobierać 

pacjentów w sposób celowy, zachowując równowagę płci i grup wiekowych. Taki sposób doboru 

pacjentów nie sprawdził się, gdyż brakowało chętnych do badania zwłaszcza z grupy dorosłych. 

Zmiana systemu doboru pacjentów opierała się na zapraszaniu na badanie wszystkich osób, u 

których ankieter przeprowadził wywiad kwestionariuszowy. Mimo że w każdym ośrodku 

wykorzystano praktycznie wszystkie dostępne numery telefonów, nie wszędzie pozwoliło to na 

wykonanie założonej ilości badań ambulatoryjnych. Dodatkowo zgłaszalność pacjentów już 

umówionych kształtowała się na poziomie 40-60% w zależności od ośrodka, co oznacza, że na 10 

umówionych osób na badanie stawiało się od 4 do 6. 

Reasumując, w badaniu ambulatoryjnym doszło do skrzywienia próby badanej, co jest wynikiem: 

- niechęci do badań ambulatoryjnych osób zdrowych, 

- niechęci do badań ambulatoryjnych dorosłych, zwłaszcza mężczyzn w wieku 40-44 lata, 

- dużego zainteresowania badaniem ze strony rodziców dzieci, zwłaszcza 6-7-latków,  

- dużego zainteresowania badaniem ze strony rodziców dzieci cierpiących na jakiś rodzaj alergii, 

- uzależnieniem części ambulatoryjnej od części ankietowej – mała ilość wywiadów przekładała 

się na małą ilość numerów telefonów, co z kolei warunkowało niską liczbę pacjentów zaproszonych 

na badanie. Powolne zbieranie wywiadów wydłużało czas realizacji badania w danym ośrodku z 

trzech początkowo planowanych miesięcy do sześciu a nawet dziewięciu. 

 

Badania uzupełniające ambulatoryjne 
 
Zgodnie ze standardem ECRHS II przeprowadzono również uzupełniające badania 

ambulatoryjne. 

Dobór pacjentów  

Założenia badawcze zakładały wykonanie pakietu badań ambulatoryjnych u około 30% osób, u 

których ankieter przeprowadził wywiad kwestionariuszowy, tj. 750-800 osób w każdym z badanych 
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ośrodków. 60% pacjentów powinni stanowić dorośli, 20% dzieci w wieku 13-14 lat oraz 20% 

dzieci w wieku 6-7 lat.  

Pacjentów zapraszano telefonicznie wykorzystując numery telefonów zgromadzone przez 

ankieterów podczas przeprowadzania wywiadu kwestionariuszowego. Pacjentów umawiano na 

konkretny dzień i godzinę. Początkowo, zgodnie z założeniami badawczymi, próbowano dobierać 

pacjentów w sposób celowy, zachowując równowagę płci i grup wiekowych. Taki sposób doboru 

pacjentów nie sprawdził się, gdyż brakowało chętnych do badania zwłaszcza z grupy dorosłych. 

Zmiana systemu doboru pacjentów opierała się na zapraszaniu na badanie wszystkich osób, u 

których ankieter przeprowadził wywiad kwestionariuszowy. Mimo że w każdym ośrodku 

wykorzystano praktycznie wszystkie dostępne numery telefonów, nie wszędzie pozwoliło to na 

wykonanie założonej ilości badań ambulatoryjnych. Dodatkowo zgłaszalność (response rate) 

pacjentów już umówionych była na poziomie 40-60% w zależności od ośrodka, co oznacza, że na 

10 umówionych osób na badanie stawiało się od 4 do 6. 

Podsumowując, w badaniu ambulatoryjnym doszło do skrzywienia próby badanej, co jest 

wynikiem: 

- niechęci do badań ambulatoryjnych osób zdrowych 

- niechęci do badań ambulatoryjnych dorosłych, zwłaszcza mężczyzn w wieku 40-44 lata 

- dużego zainteresowanie badaniem ze strony rodziców dzieci, zwłaszcza 6-7-latków  

- dużego zainteresowanie badaniem ze strony rodziców dzieci cierpiących na jakiś rodzaj 

alergii 

- uzależnieniem części ambulatoryjnej od części ankietowej – mała ilość wywiadów 

przekładała się na małą ilość numerów telefonów co z kolei warunkowało niską liczbę 

pacjentów zaproszonych na badanie. Powolne zbieranie wywiadów wydłużało czas 

realizacji badania w danym ośrodku z trzech początkowo planowanych miesięcy do sześciu 

a nawet dziewięciu. 

Schemat badania ambulatoryjnego jest następujący:  

1. Badanie lekarskie obejmujące: 

- identyfikację pacjenta po numerze ID,  

- klasyfikację do dalszych badań (wykluczenie przeciwwskazań), 

- podpisanie przez pacjenta zgody na badanie (zgoda na badanie fizykalne i zgoda na 

badanie krwi), 

- badanie rynoskopowe. 

2. Badanie spirometryczne z próba rozkurczową po podaniu fenoterolu.  

3. Badanie drożności nosa metodą PNIF (Peak Nasal Inspiratory Flow) z próbą 

rozkurczową po podaniu oxymetazoliny 0,05%. 
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4. Punktowe testy skórne z alergenami: Leszczyna, Olcha, Brzoza, Trawy / Zboża, Żyto, 

Bylica, Babka, Alternaria, Cladosporium, Pleśnie I (Alternaria tenuis, Botrytis 

cinerea, Cladosporium herbarum, Culvularia lunata, Fusarium moniliforme, 

Helminthosporium), Pleśnie II (Aspergillus fumigatus, Mucor mucedo, Penicillium 

notatum, Rhizopus nigricans, Serpula lacrymans, Pullularia pullulans), 

Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Pies, Kot, Kontrola 

ujemna, Histamina. 

5. Pobranie krwi – 20 ml u dorosłych i 12 ml u dzieci w celu oznaczenia przeciwciał 

klasy IgE oraz badań genetycznych. 

6. Wywiad parazytologiczny – jedynie u pacjentów z Warszawy, rozdanie 

pojemniczków na kał. 

7. Powtórna wizyta u lekarza – postawienie rozpoznania, wypełnienie ankiety 

lekarskiej. 

 

Organizacja badania 
Pacjenci byli umawiani telefonicznie na konkretny dzień i godzinę. Przeciętnie co czwarty 

respondent zainteresowany był wzięciem udziału w badaniu ambulatoryjnym. Terminy badania 

oraz liczba jednorazowo przyjmowanych pacjentów zależała od poziomu realizacji badania 

ankietowego oraz możliwości personelu ośrodka medycznego. Zwykle ambulatorium pracowało 

dwa lub trzy razy w tygodniu przyjmując 40 osób (z umówionych 60-80).  

Wszystkie badania wykonywane były podczas jednej wizyty, która trwała około jednej godziny. 

Duża liczba badań oraz konieczność przyjęcia jak największej liczby pacjentów wymagała 

jednoczesnej pracy kilku osób. Byli to: lekarz, pielęgniarka wykonująca testy skórne, pielęgniarka 

pobierająca krew, pielęgniarka/specjalista wykonujący badanie spirometryczne i badanie drożności 

nosa. Pacjentów przyjmowano w taki sposób, że każde ze stanowisk pracowało równolegle.  

 W każdym ośrodku jeden pracownik ambulatorium pełnił funkcję koordynatora 

miejscowego, czyli osoby bezpośrednio kontaktującej się z koordynatorem badania 

ambulatoryjnego z centrali badania ECAP. Taki system zapewniał możliwie najszybszy przepływ 

informacji na temat bieżącej realizacji (ustalanie terminów przyjęć oraz liczby jednorazowo 

umawianych pacjentów), problemów w pracy zespołu, konieczności odbioru probówek z krwią i 

surowicą lub dowozu materiałów ambulatoryjnych. 

 Wszystkie używane w badaniu materiały i sprzęty pochodziły z centrali badania i stamtąd 

też były przewożone do ambulatoriów. 
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Szkolenie ambulatoryjne  
 W każdym ośrodku personel ambulatorium przed rozpoczęciem przyjęć pacjentów 

uczestniczył w szkoleniu dotyczącym standardu postępowania w badaniu ECAP, dostosowanym do 

pełnionej funkcji. Lekarzom przedstawiano ujednolicone, wykorzystywane w badaniu kryteria 

rozpoznawania alergicznego nieżytu nosa (oparte na wytycznych ARIA), astmy (oparte na 

wytycznych GINA), POCHP, AZS, pokrzywki, itp. Przedstawiano sposób wypełniania ankiety 

ambulatoryjnej oraz druków zgody na badanie kliniczne. Pielęgniarki szkolono w zakresie zasad 

bezpieczeństwa i higieny na poszczególnych stanowiskach, inwentaryzowania i magazynowania 

probówek krwi i surowicy, stosowania leków rozkurczowych, standardów dezynfekcji używanego 

sprzętu oraz postępowania w sytuacjach działań niepożądanych. Osoby wykonujące badanie 

spirometryczne przechodziły dodatkowe szkolenie obejmujące instruktarz obsługi spirometru. 

 W sytuacji, gdy w trakcie badania istniała konieczność wprowadzenia nowego pracownika 

do badania, za przeszkolenie go odpowiedzialny był koordynator miejscowy, dysponujący 

odpowiednimi materiałami. 

 Reasumując w czasie trwania badania ECAP zbadano ok. 4.783 pacjentów. Wykonano 

9.566 badań spirometrycznych, 9.566 badań drożności nosa, wykonano 81.600 punktowych testów 

skórnych. Lekarze udzielili 4.783 porad alergologicznych. Na badanie umówiono ok. 10.000-

12.000 osób, co wymagało wykonania ok. 50.000 połączeń telefonicznych. 

 

Działania promocyjne 

 
W ramach badania Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP) prowadzone były 

działania mające na celu popularyzację badania wśród wylosowanych do udziału w projekcie 

respondentów. Ze względu na charakterystykę programu, konieczne było informowanie osób, które 

zostały wyznaczone do wzięcia udziału w programie o tym fakcie.  

Celem działań promocyjnych było zachęcenie respondentów do udziału w badaniu. Strategiczną 

grupą docelową działań były osoby wyznaczone do badania. W przypadku grupy osób dorosłych 

(20-44 lata) informacja skierowana była bezpośrednio do tych uczestników badania, w młodszych 

grupach wiekowych adresatem działań byli rodzice dzieci (grupa wiekowa 13-14 oraz 6-7 lat).  

Analiza otoczenia komunikacyjnego oraz analiza kanałów komunikacyjnych, którymi 

przekazywane miały być informacje wybranym grupom docelowym wykazały, iż dostępnymi, ze 

względu na charakter projektu, kanałami są: 

 list zapowiedni  

 media (prasa, telewizja, radio, internet)  

 strona internetowa badania  
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Informacje były również dystrybuowane przez ankieterów w postaci ulotek informacyjnych 

(wśród respondentów, do których nie udało dotrzeć się za pierwszym razem). W ich treści 

znajdowały się podstawowe informacje o projekcie, dane kontaktowe do centrali badania oraz 

planowanym terminie wizyty ankietera. 

 

Charakterystyka poszczególnych wykorzystanych metod:  

List zapowiedni. Rozsyłany był do respondentów tradycyjną drogą pocztową. Ze względu na 

koszty związane z dotarciem do respondentów tym kanałem komunikacyjnym wysyłany był on do 

części wyznaczonych do badania osób. Wysyłka listu zaplanowana była w taki sposób, aby list 

dotarł przed wizytą ankietera. Celowe było, aby okres od daty dotarcia listu do czasu wizyty 

ankietera nie był zbyt odległy. W tym celu stosowane były różne mechanizmy koordynacji tego 

procesu, zarówno na poziomie prac ankieterskich, jak i samej wysyłki.  

List zapowiedni informował o charakterze badania oraz celu prowadzonych działań. Zawierał 

również dane kontaktowe do centrali badania. 

Media. Media jako kanał komunikacji miały istotna rolę w promocji badania. Ten kanał daje 

możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Miało to znaczenie w przekazaniu informacji o 

badaniu bezpośrednio do strategicznych grup docelowych, jak również do innych osób, które mogły 

taką informację przekazać dla interesującej z punktu widzenia badania grupy osób.  

Ze względu na zasięg mediów, zostały one podzielone na dwa typy: media ogólnopolskie oraz 

media regionalne. Charakterystyka prac ankieterskich oraz fakt, iż te prace prowadzone były w 

różnych ośrodkach na terenie Polski, wskazywał na potrzebę wykorzystania obu typu mediów. Z 

uwagi na duże tempo zmian w trakcie prowadzenia prac ankieterskich w ramach badania w 

poszczególnych ośrodkach najbardziej korzystne wydawało się przekazywanie informacji do 

mediów o dużej częstotliwości ukazywania się. W przypadku prasy były to dzienniki (zarówno 

ogólnopolskie, jak i regionalne), a wśród mediów elektronicznych: telewizja, radio oraz internet. 

Początek badania wiązał się z rozpowszechnieniem informacji w mediach ogólnopolskich, a w 

ramach rozwoju prac ankieterskich w poszczególnych ośrodkach, informacje o badaniu 

przekazywane były do mediów regionalnych. Taki sposób dystrybucji informacji zapewnić miał jak 

największe wykorzystanie jej przez media. 

Strona internetowa badania. Strona internetowa badania była źródłem informacji, do którego 

dostęp był możliwy w całym czasie trwania badania. Ten kanał komunikacji wydawał się istotny ze 

względu na strategiczne grupy docelowe. Wykorzystanie przez te grupy internetu jako źródła 

informacji jest dość powszechne. Strona internetowa umożliwia również zamieszczenie znacznie 

szerszych informacji o badaniu, jak również danych kontaktowych do jednostki prowadzącej 

badanie (takich jak: numer telefonu oraz adres e-mail w celu bezpośredniego kontaktu z centralą 
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badania). Adres strony był również rozpowszechniany wraz z materiałami promocyjnymi badania. 

Strona pozwala również na zamieszczanie informacji również po zakończeniu bezpośrednich prac 

ankieterskich.  

 

Podjęte działania promocyjne 

W trakcie badania zorganizowane zostały trzy konferencje prasowe w różnych ośrodkach 

(Warszawa, Białystok, Kraków) oraz liczne spotkania z dziennikarzami. List zapowiedni rozesłany 

został do ponad 26 tyś. respondentów we wszystkich ośrodkach (oprócz ośrodka wiejskiego). 

Zbudowana i uruchomiona została strona internetowa badania, która była na bieżąco aktualizowana 

w miarę postępów prac związanych z projektem. Ankieterzy dystrybuowali materiały informacyjne 

w postaci ulotek informacyjnych do osób, z którymi nie udało się przeprowadzić wywiadu 

ankietowego za pierwszym razem.  

 

Efekty działań promocyjnych 

W wyniku podjętych działań promocyjnych badania ECAP w mediach w okresie trwania badania 

pojawiło się blisko 70 różnego rodzaju publikacji prasowych oraz materiałów w innych mediach, 

takich jak telewizja, radio oraz portale internetowe, które zostały zarchiwizowane. W 2006 roku 

ukazało się 25 publikacji prasowych oraz materiałów w innych mediach, w 2007 roku 36, a w 2008 

roku 6 publikacji prasowych (Tabela 3.10). Z uwagi na duży zasięg oraz różnorodne kanały 

informacyjne wykorzystane do tego celu wydaje się, iż informacji tych pojawiło się więcej. Efekt 

wysyłki listu zapowiedniego zgłaszany był przez ankieterów realizujących wywiady jako 

pozytywny. Informowali oni o ułatwionym dotarciu oraz kontakcie z respondentami, którzy 

otrzymali taki list przed ich wizytą. Strona internetowa badania była źródłem informacji dla osób, 

które w internecie poszukiwały szerszych informacji na temat badania. Osoby te kontaktowały się 

również z centralą badania w celu pozyskania bardziej szczegółowych informacji.  
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Tabela 3.10. Wykaz działań promocyjnych opartych na współpracy ze środkami masowego przekazu. 

 
lp. Nazwa Tytuł materiału Data 
1. TVP2 - Panorama AAA…Psik 9 lipca 2006 r.  
2. Życie Warszawy Będą wyławiać alergików 17 sierpnia 2006 r. 
3. Życie Warszawy Ruszają badania alergii w Warszawie 17 sierpnia 2006 r. 
4. Gazeta Wyborcza Wyłowią warszawskich alergików 28 sierpnia 2006 r. 
5. Życie Warszawy W poniedziałek ruszają w Warszawie największe w Europie badania 31 sierpnia 2006 r. 
6. Dziennik Wielki raport o alergii 2 września 2006 r. 
7. Dziennik Ruszamy na wojnę z kichaniem 4 września 2006 r. 
8. PAP Badania alergików na ogólnopolską skalę 5 września 2006 r. 
9. Polskie Radio Sygnały Dnia - wywiad 5 września 2006 r. 

10. Dziennik Zachodni Ankieta dla alergików 6 września 2006 r. 
11. Gazeta Wyborcza W całej Warszawie szukają uczulonych 6 września 2006 r. 
12. Życie Warszawy Rozpoczęło się wyławianie alergików 6 września 2006 r. 
13. Gazeta Wyborcza W całej Warszawie szukają uczulonych 6 września 2006 r. 
14. PAP Badania alergików na masową skalę 7 września 2006 r. 
15. Wirtualna Polska Badania alergików na masową skalę 7 września 2006 r. 
16. Życie Warszawy Nie ufają naukowcom, bo boją się oszustów 15 września 2006 r. 
17. TVP2 - Panorama Akcja "Alergia" 16 września 2006 r. 
18. Przegląd Cała prawda o alergii Polaków 18 września 2006 r. 
19. Życie Warszawy Badania alergologiczne 19 września 2006 r. 
20. Gazeta Współczesna Będą pytać o alergie 3 października 2006 r. 
21. Życie Warszawy Dłużej będą badać potencjalnych alergików 3 października 2006 r. 
22. Dziennik Wschodni Co z pańską alergią? 9 października 2006 r. 
23. Gazeta Wyborcza, Lublin Astma, katar czy zapalenie skóry? 9 października 2006 r. 
24. Gazeta Wyborcza, Stołeczna Kichają na Warszawę 14 listopada 2006 r. 
25. VOX FM Wywiad dotyczący badania oraz alergii w programie wieczornym 20 listopada 2006 r. 
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26. Rzeczpospolita Zapytali o katar 8 grudnia 2006 r. 
27. Wirtualna Polska Co czwarty Polak może cierpieć na alergię 13 marca 2007 r. 
28. Onet.pl Co czwarty Polak może cierpieć na alergię 13 marca 2007 r. 
29. Dziennik Polski Poznawanie alergii 14 marca 2007 r. 
30. Gazeta Krakowska Policzmy alergików 14 marca 2007 r. 
31. Dziennik Zachodni Liczba dnia 14 marca 2007 r. 
32. Gazeta Wyborcza Stolica alergików 15 marca 2007 r. 
33. Nasz Dziennik Powstaje alergiczna mapa Polski 15 marca 2007 r. 
34. Gazeta Wyborcza, Kraków Alergie pod lupą specjalistów 19 marca 2007 r. 
35. Gazeta Wyborcza Okulista nie dentysta, nie ma się czego bać 21 marca 2007 r. 
36. Rzeczpospolita Żyjemy w zbyt sterylnych warunkach 12 kwietnia 2007 r. 
37. Rzeczpospolita Szybko przybywa Polaków uczulonych na pylenie roślin 12 kwietnia 2007 r. 
38. Dziennik Bałtycki Ilu tak naprawdę mamy alergików 16 maja 2007 r. 
39. Wirtualna Polska Tytuł: Cała prawda o alergii Polaków 21 maja 2007 r. 
40. Gazeta Wyborcza, Poznań Dla Gazety 30 maja 2007 r. 
41. Gazeta Wyborcza Zbadają polskie alergie 30 maja 2007 r. 
42. Metro Alergie pod lupę 31 maja 2007 r. 
43. Dziennik Polski Plaga alergii 6 czerwca 2007 r. 
44. Gazeta Wyborcza Zbadają polskie alergie 16 czerwca 2007 r. 
45. Echo Miasta Gdańsk Skąd ta alergia? 5 lipca 2007 r. 
46. Polska.pl Ruszają badania alergologiczne w Białymstoku 12 października 2007 r. 
47. Współczesna.pl 2,5 tys. białostoczan wezmie udział w badaniach  15 pazdziernika 2007 
48. Wrotapodlasia.pl Badania alergologiczne w Białymstoku 15 pazdziernika 2007 
49. Gazeta Współczesna Stop alergiom! 15 października 2007 r. 
50. Bialystokonline.pl Badania alergii w Białymstoku 16 października 2007 r.  
51. PAP Wielkie badanie epidemiologiczne - Polacy a choroby alergiczne 17 października 2007 r. 
52. Polska.pl Badania alergologiczne - czas na Wrocław 7 listopada 2007 r. 
53. Regional.pl Czas na Wrocław 9 listopada 2007 r. 
54. Polska Gazeta Wrocławska We Wrocławiu studenci będą szukać alergików 10-11 listopada 2007 r.  
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55. TVP3 - Wiadomości Leczenie alergików 12 listopada 2007 r. 
56. Gazeta.pl Ankieterzy zapytają wrocławian o alergie 13 listopada 2007 r. 
57. Gazeta Wyborcza, Wrocław Ankieterzy zapytają wrocławian o alergię 15 listopada 2007 r. 
58. Metro Uczuleni na rozwój 16 listopada 2007 r. 
59. Puls Medycyny Największe w Polsce badanie alergików 16 listopada 2007 r. 
60. Miastowroclaw.pl Badania alergiczne we Wrocławiu 18 listopada 2007 r. 
61. NaszeMiasto.pl We Wrocławiu zaczynają szukać alergików 10 listopada 2007r. 
62. Gazeta Wyborcza Chodzą po domach i pytają o alergie 4 grudnia 2007 r. 
63. Polska - Głos Wielkopolski Liczą alergików 30 stycznia 2008 r. 
64. Rynek Zdrowia Oblicze alergicznej Polski nr 3 marzec 2008 r. 
65. Polska The Times Wszyscy będziemy alergikami 16 kwietnia 2008 r. 
66. Gazeta Farmaceutczna Czas alergii 1 maja 2008 r 
67. EchoMiasta Wrocław Uwaga na alergię 8 maja 2008 r. 
68. Wprost Bomba alergiczna 1 czerwca 2008 r. 
69. Przewodnik Katolicki Pyłki w ataku 22 czerwca 2008 r. 
70. Portal bankier.pl Raport z badań ECAP: 4 miliony osób w Polsce choruje na astmę 24 października 2008 
71. Portal dziennik.pl Alergię mają za duże czyściochy 24 października 2008 
72. Portal gazeta.pl "Rzeczpospolita": Polacy cierpią na alergię 24 października 2008 
73. Portal newsweek.pl Polacy narodem alergików 24 października 2008 
74. Portal onet.pl W Polsce jest najwięcej alergików na świecie 24 października 2008 
75. Portal onet.pl W Polsce jest najwięcej alergików na świecie 24 października 2008 
76. Portal rmf.fm Coraz więcej z nas skarży się na alergię 24 października 2008 
77. Portal rynekzdrowia.pl Naukowcy: Alergiom sprzyja wielkomiejski styl życia 24 października 2008 
78. Portal tvp.pl Alergie ukrytym wrogiem Polaków 24 października 2008 
79. Rzeczpospolita Uczulenie nasze powszechne 24 października 2008 
80. Radio Dla Ciebie Materiał w programie "Przegląd prasy" 24 października 2008 
81. Radio Dla Ciebie Materiał w programie "Aktualności" g. 20.00 24 października 2008 
82. Radio Dla Ciebie Materiał w programie "Aktualności" g. 16.00 24 października 2008 
83. Radio EURO Materiał w programie "Wiadomości" 24 października 2008 



 45 

84. Radio Kolor Materiał w programie "Wiadomości" 24 października 2008 
85. Radio Zet Materiał w programie "Wiadomości" g. 5.30 24 października 2008 
86. Radio Zet Materiał w programie "Wiadomości" g. 7.30 24 października 2008 
87. Express Bydgoski Polska krajem alergików 25 października 2008 
88. Nowości Polska krajem alergików 25 października 2008 
89. Polska - Dziennik Łódzki Informacja w dziale "Krótko mówiąc" 25 października 2008 
90. Wprost Astma autostradowa 26 października 2008 
91. RADIO MARYJA Materiał w programie "Wiadomości" 26 października 2008 
92. TV TRWAM Materiał w programie "Informacje Dnia" 26 października 2008 
93. Portal emetro.pl Pół Polski ma alergię 27 października 2008 
94. Portal interia.pl Każdy z nas zostanie alergikiem 27 października 2008 
95. Portal onet.pl Jesteśmy narodem alergików 27 października 2008 
96. Portal onet.pl Jesteśmy narodem alergików 27 października 2008 
97. Portal studentnews.pl Polacy cierpią na alergię 27 października 2008 
98. Portal tvn24.pl I ty będziesz alergikiem 27 października 2008 
99. Portal wp.pl Niedługo każdy z nas będzie alergikiem 27 października 2008 

100. METRO Pół Polski ma problem z alergią 27 października 2008 
101. NOWINY Szkodzi nam życie w sterylnych warunkach 27 października 2008 
102. Polska - Dziennik Łódzki I ty zostaniesz alergikiem 27 października 2008 
103. Polska - Gazeta Krakowska Zostaniesz alergikiem 27 października 2008 
104. Polska The Times Każdy z nas zostanie alergikiem 27 października 2008 
105. TVN 24 Informacje w programie "Przegląd prasy" 27 października 2008 
106. TVP INFO Materiał w programie "Poranek TVP INFO" 27 października 2008 
107. Portal naukawpolsce.pl Polacy - narodem alergików 28 października 2008  
108. Portal nursing.com.pl Alergicy w Polsce - ECAP 2008 28 października 2008  
109. Portal polskatimes.pl Rany po powodzi 28 października 2008  
110. Portal tf.pl Polacy - narodem alergików 28 października 2008  
111. SUPER NOWOŚCI Podkarpackie brudasy nie mają alergii? 28 października 2008  
112. Polska - Gazeta Wrocławska Rany po powodzi 29 października 2008  
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113. Polska - Gazeta Wrocławska Nie ma klimatu dla alergików 29 października 2008  
114. TVN Wywiad w programie "Dzień Dobry TVN" 29 października 2008  
115. TVP Wrocław Materiał w programie "Fakty" g. 8.49 29 października 2008  
116. egospodarka.pl Wygraj z astmą - nadzieja dla Polaków chorujących na astmę 30 października 2008 
117. Portal gazeta.pl "Epidemia Astmy i Alergii w Polsce - Konferencja ECAP 2008" 30 października 2008 
118. Portal internetpr.pl "Wygraj z astmą" - nadzieja dla Polaków chorujących na astmę 30 października 2008 
119. Portal netpr.pl Nadzieja dla Polaków chorujących na astmę 30 października 2008 
120. Portal netpr.pl Epidemia Astmy i Alergii w Polsce - Konferencja ECAP 2008 30 października 2008 
121. Puls Medycyny Alergie dokuczają Polakom 29 października 2008  
122. Angora Materiał w dziale "Przegląd Tygodnia" 2 listopada 2008 
123. Portal polki.pl Życie bez alergii 3 listopada 2008 
124. Echo Dnia Od kichania do duszności 13 listopada 2008 
125. Echo Miasta – Warszawa Polska krajem alergików 20 listopada 2008 
126. Echo Miasta - Łódź Polska krajem alergików 20 listopada 2008 
127. mmpoznan.pl Alergie: śmiertelne zagorżenie 18 luty 2009 
128. Zdrowie Choroba XXI wieku - tak mówi się dziś o alergii. 1 marca 2009 
129. Dziennik Bałtycki Pomorze bije rekordy w alergii 23 kwietnia 2009  
130. Polskie Radio Białystok Konferencja poświęcona astmie i alergii 6 maja 2009 

131. 
Kurier Poranny - serwis 
Zdrowie Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce 7 maja 2009 

132. Współczesna Coraz częściej skarżymy się na…alergie 8 maja 2009  
133. TVP TVP Poznań - Teleskop 12 maja 2009 
134. Echo Miasta Poznań Poznań - miastem alergików 18 maja 2009  
135. TVP.info Polacy - narodem alergików 28 maja 2009  
136. wp.pl Choroba, która gnębi 4 mln Polaków jest często źle leczona 28 maja 2009  
137. Dziennik Zachodni Alergię trudno pokonać 28 maja 2009  
138. TVP TVP Katowice- Aktualności  28 maja 2009  
139. Życie Warszawy - dział Nauka 14 mln Polaków ma alergię 28 maja 2009  
140. Money.pl 14 mln Polaków ma alergię - wynika z badania epidemiologicznego 28 maja 2009  
141. Współczesna - Magazyn Niech ucieka z miasta ten, kto cierpi z powodu kotów i traw 30 maja 2009  
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142. PAP 14 mln Polaków ma alergię - wynika z badania epidemiologicznego 2 czerwca 2009 
143. Dziennik Stajemy się narodem astmatyków 23 lipca 2009  
144. Gazeta Wyborcza Polacy to alergicy  25 lipca 2009  
145. Rynek Zdrowia Astma coraz groźniejsza dla Polsaków 24 lipca 2009 
146. nowiny24.pl Na alergie sterylność nie pomożę 29 lipca 2009 
147. Gazeta Wyborcza - Olsztyn Polacy to alergicy. Tak jak inni Europejczycy 8 sierpnia 2009  

148. 
Kurier Poranny - serwis 
Zdrowie Polska alergicznym liderem 14 sierpnia 2009 

149. Radio Lublin Lublinianie cierpią mniej na choroby alergiczne? 10 października 2009  
150. TVP TVP Kraków - Kronika 14 listopada 2009 
151. kobieta.interia.pl Polska alergicznym "liderem" 23 października 2009 
152. Radio eR Polska jednym z najbardziej zalergizowanych krajów świata 24 października 2009 
153. TVP TVP Lublin - Panorama Lubelska 24 października 2009 
154. Kurier Lubelski Alergie dają się lublinianom we znaki  26 października 2009  
155. Twój Styl Katar: Mam cie w nosie! nr 06 (227) 2009 
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Odmowy 

 
W ramach części kwestionariuszowej badania ECAP zbierane były informacje na temat przyczyn 

niezrealizowania wywiadu ankietowego. W systemie informatycznym znajdują się również 

informację odnośnie liczby podejść, jak również informacje czy ankieter został przyjęty i czy 

zrealizowany został wywiad. W przypadku braku możliwości realizacji wywiadu, ankieter 

zobowiązany był do zaznaczenia w kwestionariuszu jednej z jedenastu możliwości (Tabela 3.11). 

Baza zawierająca te informacje pochodzi z niezależnego do głównej bazy zbioru danych.  

Łącznie w trakcie zbierania wywiadów zrealizowanych zostało 69.910 prób przeprowadzenia 

przez ankieterów wywiadu. Dane te dotyczą wszystkich ośrodków w całym okresie trwania prac 

ankieterskich. Zaznaczyć należy, iż ankieterzy mieli możliwość trzykrotnej próby realizacji 

wywiadu z jednym, wyznaczonym do badania respondentem. W liczbie 69.910 podjeść znajdują się 

zarówno informacje na temat prób, które zakończyły się przeprowadzeniem wywiadu z 

respondentem, jak również prób, które zakończyły się niepowodzeniem (Tabela 3.12).  

Łącznie w ramach badania zrealizowanych zostało 20.455 wywiadów ankietowych. Do 28.326 

wyznaczonych respondentów nie udało się dotrzeć lub odmówili oni udziału w badaniu. Ze 

względu na różne przyczyny braku realizacji wywiadu zostały one również podzielone na dwie 

grupy w celu zwiększenia przejrzystości prezentowanych danych. Pierwsza z nich dotyczyła nie 

przeprowadzenia wywiadu ankietowego w sytuacji, kiedy ankieter nie nawiązał kontaktu z 

wyznaczonym respondentem. W drugiej grupie znalazły się bezpośrednie odmowy udziału 

respondenta w badaniu. Przedstawione zostały również wszystkie z przyczyn niezrealizowania 

wywiadu ankietowego we wszystkich ośrodkach w których prowadzone było badanie (Tab.3.11 i 

Tab. 3.12). 

 

Tab. 3.11 Przyczyny niezrealizowania wywiadu ankietowego wymienione w kwestionariuszu. 
 

Lp. Oznaczenie Przyczyny niezrealizowania wywiadu Wykaz w analizie jako 
1. Odmowa 1 Ankieter nie zastał nikogo pod wskazanym adresem Brak respondenta 

2. Odmowa 2 Respondent odmówił z powodu braku czasu Odmowa respondenta 

3. Odmowa 3 Pod wyznaczonym adresem respondent jest CHWILOWO niedostępny Odmowa respondenta 

4. Odmowa 4 Pod wyznaczonym adresem nie mieszka wskazany respondent Brak respondenta 

5. Odmowa 5 Pod wyznaczony adresem respondent jest niedostępny (w całym okresie badania) Brak respondenta 

6. Odmowa 6 Odmowa wpuszczenia ankietera do mieszkania, osiedla, bloku… Odmowa respondenta 

7. Odmowa 7 Respondent był niedysponowany, chory, nietrzeźwy… Odmowa respondenta 

8. Odmowa 8 Respondent odmówił z powodu problematyki badania Odmowa respondenta 

9. Odmowa 9 Respondent odmówił bez podania przyczyny Odmowa respondenta 

10. Odmowa 10 Ankieter nie znalazł wskazanego adresu Brak respondenta 

11. Odmowa 11 Respondent zmarł lub wyprowadził się Brak respondenta 
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 Tab. 3.12. Zestawienie danych dotyczących braku realizacji wywiadu ankietowego 

  Obszar badawczy ( teren badania ) 
Przyczyna 
braku 
realizacji 
ankiety   Katowice Zamość Kraków Wrocław Lublin Gdańsk Warszawa Poznań Białystok Ogółem 

N 1376 944 805 575 554 734 2545 251 943 8727 Odmowa 1 

% 33,2 44,1 26,8 24,8 25,5 30,8 41,9 17,7 20,2 30,8 

N 193 60 91 140 49 72 293 52 116 1066 Odmowa 2 

% 4,7 2,8 3,0 6,0 2,3 3,0 4,8 3,7 2,5 3,8 

N 202 372 126 212 186 170 496 53 190 2007 Odmowa 3 

% 4,9 17,4 4,2 9,1 8,5 7,1 8,2 3,7 4,1 7,1 

N 305 142 397 195 182 376 596 283 727 3203 Odmowa 4 

% 7,4 6,6 13,2 8,4 8,4 15,8 9,8 19,9 15,6 11,3 

N 573 356 353 388 314 287 526 172 746 3715 Odmowa 5 

% 13,8 16,6 11,7 16,7 14,4 12 8,7 12,1 16,0 13,1 

N 175 19 352 97 211 45 252 85 345 1581 Odmowa 6 

% 4,2 0,9 11,7 4,2 9,7 1,9 4,2 6 7,4 5,6 

N 48 41 19 24 39 17 31 14 63 296 Odmowa 7 

% 1,2 1,9 0,6 1,0 1,8 0,7 0,5 1,0 1,4 1,0 

N 295 21 110 89 140 96 250 99 245 1345 Odmowa 8 

% 7,1 1,0 3,7 3,8 6,4 4,0 4,1 7,0 5,3 4,7 

N 797 62 565 498 326 522 883 320 1016 4989 Odmowa 9 

% 19,2 2,9 18,8 21,5 15,0 21,9 14,6 22,5 21,8 17,6 

N 37 60 17 9 23 10 37 9 39 241 Odmowa 10 

% 0,9 2,8 0,6 0,4 1,1 0,4 0,6 0,6 0,8 0,9 

N 145 63 173 92 152 54 159 83 235 1156 Odmowa 11 

% 3,5 2,9 5,8 4,0 7,0 2,3 2,6 5,8 5,0 4,1 

N 4146 2140 3008 2319 2176 2383 6068 1421 4665 28326 

Ogółem % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

Najczęstszą przyczyną braku realizacji wywiadu ogółem we wszystkich ośrodkach był fakt, iż 

ankieter nie zastał nikogo pod wskazanym adresem. Najrzadszą zaś fakt, iż ankieter nie mógł 

znaleźć wskazanego adresu. Dane te różnią się jednak w poszczególnych ośrodkach. 

Łącznie z grupy 28.326 osób, wśród których nie udało się zrealizować wywiadu, nie udało się 

dotrzeć do wyznaczonego respondenta w 17.042 przypadkach, natomiast 11.284 razy 

respondentowi bezpośrednio odmówiono udziału w badaniu. Z analizowanych danych wynika, iż 

ogólny wskaźnik realizowalności (response rate) w całości badania wynosi 41,9%. Analizowany 

wskaźnik różni się w poszczególnych regionach. Został on obliczony: ze stosunku liczby 

zrealizowanych wywiadów do liczby wylosowanych respondentów, z którymi próbowano 

przeprowadzić wywiad ankietowy . Wyliczony został również wskaźnik response rate po 

wykluczeniu osób, z którymi nie udało się nawiązać kontaktu (brak respondenta). W analizie 
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pozostają wówczas wyłącznie osoby, które bezpośrednio odmówiły ankieterowi udziału w badaniu 

- 64,4%. 

Z uwagi na charakter projektu w celu popularyzacji badania ECAP w trakcie trwania prac 

ankieterskich, stosowano promocję badania przy wykorzystaniu różnych kanałów informacyjnych. 

Pierwszym ośrodkiem miejskim, w którym realizowano badanie, była Warszawa. Z tego powodu o 

rozpoczęciu prac ankieterskich w tym ośrodku informacja przekazana została zarówno do mediów 

ogólnopolskich, jak i regionalnych. W pozostałych ośrodkach informacje przekazywane były do 

mediów regionalnych, jednakże pojawiały się również informacje o badaniu w mediach 

ogólnopolskich. List zapowiedni rozsyłany był we wszystkich ośrodkach miejskich. W ośrodku 

wiejskim (powiat zamojski i krasnostawski), ze względu na jego charakterystykę działania 

związane z promocją badania polegały na bezpośrednim przekazywaniu informacji przez 

ankieterów osobom, które zostały wylosowane do badania (Tab. 3.13). 

 

Tab. 3.13. Realizacja wywiadów ankietowych, promocja badania oraz wskaźnik response rate 

Obszar badawczy (region)   

  Katowice Zamość Kraków Wrocław Lublin Gdańsk Warszawa Poznań Białystok Ogółem 

liczba ankiet 
N 

2531 2358 2281 1409 2552 1928 2345 1333 3718 20455 

liczba 
respondentów * N 

6677 4498 5289 3728 4728 4311 8413 2754 8383 48781 

N 
2436 1565 1745 1259 1225 1461 3863 798 2690 17042 

brak 
respondenta 

% 
58,8 73,1 58 54,3 56,3 61,3 63,7 56,2 57,7 60,2 

N 
1710 575 1263 1060 951 922 2205 623 1975 11284 

odmowa 
respondenta 

% 
41,2 26,9 42 45,7 43,7 38,7 36,3 43,8 42,3 39,8 

R
ea

liz
ac

ja
 w

yw
ia

dó
w

 a
nk

ie
to

w
yc

h 

liczba prób 
przeprowadzenia 
ankiety N 

10495 4528 7155 6173 6277 6428 13334 3669 11851 69910 

list zapowiedni 
  

tak  
2498 szt. nie 

tak 
2807 
szt. 

tak 3748 
szt. 

tak 
2498 
szt. 

tak  
4470 szt. tak** 

tak 
3750 
szt. 

tak  
6296 szt.   

media 
  

tak nie tak tak tak tak tak tak tak   

P
ro

m
oc

ja
 

inne 
  

nie nie nie nie nie billboardy nie nie nie   

Response rate 
ogólny ***   

37,9% 52,4% 43,1% 37,8% 54,0% 44,7% 27,9% 48,4% 44,4% 41,9% 

R
es

po
ns

e 
ra

te
 

Response rate 
odmowy ****   

59,7% 80,4% 64,4% 57,1% 72,9% 67,6% 51,5% 68,1% 65,3% 64,4% 

* liczba respondentów – liczba osób z którymi próbowano przeprowadzić wywiad ankietowy (liczba respondentów 
= liczba ankiet + brak respondenta + odmowa respondenta) 
** wysyłka nie była koordynowana centralnie 
*** Response rate ogólny - stosunek zrealizowanych wywiadów do liczby respondentów 
**** Response rate odmowy - stosunek zrealizowanych wywiadów do liczby respondentów pomniejszonej o 
respondentów, z którymi nie udało się nawiązać kontaktu (brak respondenta)  
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Wpływ działań promocyjnych na wskaźnik response rate 

 

W trakcie trwania badania zauważono konieczność dodania do kwestionariusza pytań, które 

pozwalają odpowiedzieć, jak konstruować drogi dotarcia do respondentów z informacją o badaniu. 

Pytania te przekładają się również na konstruowanie przyszłych działań związanych z promocją 

tego typu badań wśród osób, do których będą one skierowane. Prezentowane dane dotyczą części 

ośrodków, w których pytania zadano wszystkim respondentom, którzy wzięli udział w części 

ankietowej badania. 

Respondenci, którym zadano pytanie czy konieczne jest informowanie w mediach o badaniach 

takich jak ECAP, odpowiadali pozytywnie we wszystkich ośrodkach w 67,8%. Również 

zastosowanie listu zapowiedniego, jako kanału komunikacyjnego, jest dobrym sposobem 

informowania osób wylosowanych do badania. Jak deklarują respondenci list średnio w 71,9% 

przypadków wpłynął pozytywnie na decyzje o udziale w badaniu (Tab. 3.14). 

 

 Tab. 3.14 Deklarowany pozytywny wpływ informacji na udział w badaniu 

 

 

 

 

 

 

We Wrocławiu wraz z wysyłką listu zapowiedniego dołączone zostały materiały dodatkowe. 

Respondenci podzieleni zostali na trzy grupy. Każda z grup otrzymała list zapowiedni, a dwie z 

nich dodatkowo wraz z listem, bon lub ulotkę informacyjną. Materiały dodatkowe informowały o 

możliwości wzięcia udziału w części ambulatoryjnej badania. Bon informował o koszcie takich 

badań, przy jednoczesnej informacji, że osoby które wzięły udział w części kwestionariuszowej 

badania mają szanse zostać nieodpłatnie zbadane w części ambulatoryjnej. Ulotka informowała 

natomiast o możliwości bezpłatnego udziału w badaniu ambulatoryjnym, przy jednoczesnej 

informacji, że osoby które wzięły udział w części kwestionariuszowej badania mają szanse zostać 

zbadane w części ambulatoryjnej.  

Osoby, do których wysłany został list zapowiedni wraz z ulotką , najrzadziej odpowiadały w tych 

grupach pozytywnie na pytanie czy otrzymały taki list, bo w 73,2% (n=190) przypadkach. W grupie 

respondentów do których wysłany został sam list potwierdzało jego otrzymanie 77,6% 

ankietowanych (n=170). Najczęściej, bo w 85,9% (n=213), o otrzymaniu listu zapowiedniego 

pamiętały osoby, które otrzymały list wraz z bonem. Na podstawie powyższych danych można 

Obszar badawczy (teren badania) 
  

  
  
  Kraków Wrocław Gdańsk Poznań Białystok Ogółem 
N 1642 1317 1837 1218 3411 9425 Informacja w mediach 

o badaniu % 69,4 64,7 84,4 71 57,7 67,8 

N 411 636 416 587 1972 4022 List zapowiedni 
informujący o badaniu % 73,5 73,1 67,5 52,3 77,9 71,9 
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wnioskować, iż bon jako dodatek do listu zapowiedniego jest najskuteczniejszy. Natomiast ulotka 

informująca o bezpłatnych badaniach dołączona do listu, wywiera słabszy efekt niż sam list 

zapowiedni.  


