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Pacjenci w pandemii
chorzy przewlekle
- wyniki ogólnopolskiego badania opinii
Charakterystyka respondentów (N=1000)

Badanie zrealizowane na reprezentatywnej próbie 1000 osób metodą wywiadów telefonicznych, 
w dniach od 05 do 10 maja 2020 r., s�nansowano z grantu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm 
Farmaceutycznych INFARMA

Jakie Pana/i zdaniem rozwiązania mogłyby poprawić 
sytuację osób chorych przewlekle?

W jakim stopniu zgadza się Pan/i z następującymi 
stwierdzeniami?

Odwoływanie terminów wizyt lub 
wstrzymywanie wizyt były najbardziej 
odczuwalne dla badanych, którzy 
scharakteryzowali się jako:

Zależność potwierdzona testem Chi-kwadrat.

62,7%
pacjenci

43,8%
pacjenci chorzy 
przewlekle

50%
pacjenci 
w programach 
lekowych

69,1%
opiekunowie osób niesamodzielnych 
(małoletnich, starszych)

75%
przywrócenie dostępu 
do niezbędnych 
konsultacji i wizyt 
lekarskich

64,1%
przywrócenie 
dostępności badań 
diagnostycznych

61%
przywrócenie 
planowanych zabiegów

44,8%
wznowienie przyjęć 
do szpitali/przychodni 
szpitalnych dla 
wszystkich pacjentów 
potrzebujących 
podania leków 
w warunkach 
szpitalnych

42,6%
poprawa dostępności 
informacji o możliwych 
terminach wizyt/ 
zabiegów

37,4%
zwiększenie 
dostępności porad/ 
monitorowania stanu 
zdrowia poprzez 
rozwiązania 
telemedyczne

26,4%
większy dostęp do 
sprawdzonych 
i rzetelnych źródeł 
informacji zdrowotnej 
dla chorych z danym 
schorzeniem

0,8%
inne, jakie?

Działanie systemu ochrony zdrowia 
w okresie pandemii stwarza zagrożenie 
zdrowia i życia dla pacjentów chorych 
przewlekle.

Działanie systemu ochrony zdrowia 
w okresie pandemii utrudnia pacjentom 
powrót do zdrowia po chorobie/zabiegu.

Prawa pacjenta są przestrzegane jak 
przed okresem pandemii.

System ochrony zdrowia jest dobrze 
przygotowany do funkcjonowania 
w sytuacji pandemii.

Czy w okresie od wprowadzenia w Polsce stanu 
epidemicznego korzystał/a lub próbował/a 
skorzystać z porady lekarza specjalisty?

54,1%
nie, nie było takiej potrzeby

12%
próbowałe(a)m skorzystać, 
ale nie było to możliwe

13,7%
miałem/am zaplanowane, 
ale zostało odwołane

8%
miała(e)m zaplanowane, ale 
zostało przełożone na inny 
termin

5%
tak, próbowałem/am 
skorzystać i udało mi się, 
ale było to bardzo trudne

7,2%
tak, próbowałem/am skorzystać 
i udało mi się bez problemu

71% 
tak
12% 

nie
17%

nie wiem

69% 
tak
8% 
nie

23%
nie wiem

29% 
tak

41% 
nie

29%
nie wiem

28% 
tak

56% 
nie
16%

nie wiem

?

?

?

?

 

52,7%
kobiety

47,3%
mężczyźni

Wiek:
30,5% 60 lat i więcej
19,7% 30-39 lat
17,9% 40-49 lat 
17% 18-29 lat
14,9% 50-59 lat

Choroba przewlekła:
23,9% nadciśnienie 
19,3% cukrzyca
14,2% zaburzenia 
 funkcjonowania tarczycy
10,8% choroba serca
6,8% astma
4,5% alergia
4,5% zapalenie/zwyrodnienie
 stawów
4,0% zaburzenia 
 psychiatryczne
3,4% nowotwór
2,8% cholesterol
3,4% zwyrodnienia kręgosłupa
2,3% przewlekła obturacyjna 
 choroba płuc

Wykształcenie:
49,7% średnie (także 
 pomaturalne) 
39,2% wyższe
11,1% podstawowe, 
 gimnazjalne lub   
 zawodowe

Miejsce 
zamieszkania:
25,9% ze średnich miast
22% z miasteczek
18,4% ze wsi
17,9% z dużych miast
15,8% z małych miast

Dochód netto :
50,8% 1500 zł - 3000 zł
30,1% pow. 3000 zł
15,8% do 1500 zł
 3,3% brak dochodów

Opracowanie infografiki: StoryVisio.pl
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