
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
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Pacjenci w pandemii
na e-wizytach
- wyniki ogólnopolskiego badania opinii
Charakterystyka respondentów (N=1000)

Z jakiej formy opieki zdrowotnej korzysta Pan/i najczęściej?

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

38,7%
z usług oferowanych 
w ramach NFZ

44,9%
z usług oferowanych 
w ramach NFZ oraz 
pojedynczych 
prywatnych wizyt

8,7%
mam pakiet 
prywatny (własny 
lub od pracodawcy)

6%
z wszystkich 
wymienionych

1,7%
nie korzystam

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

63,9%
nie, nie było takiej potrzeby

12,8%
próbowałe(a)m skorzystać, 
ale nie było to możliwe

3,4%
miała(e)m zaplanowane, ale 
zostało przełożone na inny 
termin

4,6%
tak, próbowałem/am 
skorzystać i udało mi się, 
ale było to bardzo trudne

7,6%
tak, próbowałem/am skorzystać 
i udało mi się bez problemu

 

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

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

NFZ
+

NFZ

7,7%
miałem/am zaplanowane, 
ale zostało odwołane
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Jaki był główny powód zgłoszenia się do placówki 
medycznej?

18,9%
nagłe pogorszenie 
stanu zdrowia

27,3%
planowa kontrola, 
zabieg

16,1%
potrzeba 
przedłużenia 
recepty (kończące 
się leki przyjmowane 
na stałe)

12%
badania 
diagnostyczne 
lub pro�laktyczne

7,1%
niezbędna/ 
zlecona konsultacja

6,4%
rozpoczęcie 
kolejnego etapu 
leczenia

6,4%
planowana 
rehabilitacja

2%
potrzeba uzyskania 
zlecenia na 
wykonanie badania 
diagnostycznego

1,9%
potrzeba uzyskania 
zlecenia na wyroby 
medyczne

1,8%
inne

IV
 

Kontakt z lekarzem możliwy tylko przez 
telefon lub on-line, po uprzednim umówieniu 
się były najbardziej odczuwalne dla badanych, 
którzy scharakteryzowali się jako:

34,6%
pacjenci

50%
pacjenci chorzy 
przewlekle

61,5%
pacjenci w programach 
lekowych

38,6%
osoby 
niepełnosprawne

52,9%
opiekunowie osób 
niesamodzielnych 
(małoletnich, starszych)

48,1%
opiekunowie 
pacjentów

32,6%
osoba zdrowa

Czy korzystał/a Pan/i z usług w ramach NFZ 
czy prywatnej opieki lekarskiej (POL)?

porady lekarza vinternisty 
(w gabinecie)

NFZ

87%

POL
13%

porady lekarza specjalisty  
(w gabinecie)

NFZ

56%

POL

44%

badań diagnostycznych 
lub pro�laktycznych 

NFZ

68%

POL

32%

leczenia w szpitalu 
(podawanie leków 
w ramach programów 
lekowych, chemioterapii 
itp.)

NFZ

70%

POL

30%

zabiegów operacyjnych 
(zaplanowanych 
wcześniej)

NFZ

72%

POL

28%

pomocy na Szpitalnych 
Oddziałach Ratunkowych 
SOR

NFZ

80%

POL

20%

zabiegów rehabilitacji 
lub �zjoterapii

NFZ

55%

POL

45%

leczenia 
stomatologicznego

NFZ

28%

POL

72%

Czy w okresie od wprowadzenia w Polsce stanu 
epidemicznego korzystał/a lub próbował/a 
skorzystać z badań diagnostycznych 
lub pro�laktycznych?

6,5%
miała(e)m zaplanowane, ale 
zostało przełożone na inny 
termin

3,7%
tak, próbowałem/am 
skorzystać i udało mi się, 
ale było to bardzo trudne

5,4%
tak, próbowałem/am skorzystać 
i udało mi się bez problemu

64 ,9%
nie, nie było takiej potrzeby

10,4%
próbowałe(a)m skorzystać, 
ale nie było to możliwe

9,1%
miałem/am zaplanowane, 
ale zostało odwołane
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Jak w skali od 1 do 5 oceniasz tę formę opieki zdrowotnej?

najsłabiej

6,2%

2

12%

3

30,6%

4

28,2%

najlepiej

14,5%

nie mam 
zdania

8,5%

zamknięte

Jeśli pojawiły się trudności, problemy prosimy 
o informację, jakie.

54,1%
odwołane terminy wizyt 
/wstrzymane wizyty

40,3%
kontakt z lekarzem możliwy tylko 
przez telefon lub on-line, po 
uprzednim umówieniu się

27,9%
zamknięta placówka

15,7%
brak możliwości dodzwonienia się

8,6%
nie skorzystała(e)m ze świadczenia 
(wizyty, badań, leczenia w szpitalu) 
ponieważ bała(e)m się zarazić 
koronawirusem

13,3%
nie było trudności

SZPITAL

Czy Pan/i lub ktoś z Pana/i bliskich korzystał 
z możliwości kontaktu telefonicznego 
z personelem medycznym lub z e-wizyt?

65,8%
tak

26%
nie

4,1%
chciała(e)m, ale mi się nie 
udało skontaktować

1,4%
chciała(e)m, ale nie miałem 
takiej możliwości technicznej 
lub umiejętności

1,4%
chciała(e)m, ale mój lekarz
/placówka medyczna nie 
prowadzi takiej formy konsultacji

1,4%
chciała(e)m, ale przy 
świadczeniach, z których 
korzystam nie ma możliwości 
odbycia tele-wizyty, konieczna 
jest wizyta w szpitalu/poradni


