Pacjenci w pandemii
- wyniki ogólnopolskiego badania opinii
Charakterystyka respondentów (N=1000)
Województwo:
13,6%
11,9%
8,9%
8,8%
7,7%
6,6%
5,9%
5,6%
5,5%
5,4%
4,5%
3,7%
3,4%
3,3%
2,6%
2,6%

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

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
łódzkie
pomorskie
podkatrpackie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
podlaskie
opolskie
lubuskie

Wykształcenie:

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

52,7% 47,3%

kobiety mężczyźni

Miejsce
zamieszkania:
25,9%
22%
18,4%
17,9%
15,8%

Dochód netto :

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

ze średnich miast
z miasteczek
ze wsi
z dużych miast
z małych miast

Jakie Pana/Pani zdaniem są największe/najważniejsze
problemy pacjentów w aktualnej sytuacji?

51,6%

70,1%

wypadanie z kolejek/
niemożność skorzystania
wydłużanie się kolejek
z zaplanowanych wizyt
lekarskich i/lub badań/zabiegów
wysokospecjalistycznych

49,1%

48,6%

24,8%

15,2%

brak kluczowych
zabiegów

brak kluczowych
świadczeń/usług
(np. rehabilitacja)

SZPITAL

33,3%

29%

brak wsparcia osób
bliskich w trakcie
pobytów szpitalnych

brak kontynuacji
opieki nad pacjentami
szpitali zamienionymi
na jednoimienne

SZPITAL

brak łatwo dostępnej
informacji, gdzie
szukać pomocy

problem z uzyskaniem
recepty /zlecenia

NFZ

14,1%

11,8%

problem z kontynacją
podawania leków
przez szpital/poradnię
przyszpitalną

brak nadziei na
włączenie nowych
skutecznych leków
do refundacji

11%

problem z wykupieniem
leków (braki leków
w aptekach)

Co według Pana/i wymaga w aktualnej sytuacji
najpilniejszej poprawy?

62,6%

48,2%

41,1%

40,5%

31,9%

31,2%

25,6%

16,2%

możliwość wykonywania
badań diagnostycznych,
które pozwolą podjąć
decyzję o rozpoczęciu
lub dalszym leczeniu

dostęp do informacji
o czasie oczekiwania
na świadczenie

czas oczekiwania na
pomoc/długość kolejek

podejście do pacjenta

kontakt z personelem
medycznym (lekarz,
pielęgniarka)
prowadzącym
leczenie

możliwość dostępu
do leków ratujących
zdrowie i życie

sposób informowania
o pandemii

możliwość uzyskania
psychologicznego
wsparcia

W jakim stopniu zgadza się Pan/i z następującymi
stwierdzeniami?
Brak środków ochrony osobistej (maseczki,
przyłbice, kombinezony) w czasie pandemii dla
lekarzy i innego personelu naraża na brak kadry
medycznej i zwiększa ryzyko zakażenia
personelu oraz pacjentów

W okresie pandemii utrudniony jest dostęp
do lekarza w sprawach niezwiązanych
z koronawirusem.

Ograniczenie kontaktów międzyludzkich
na czas pandemii źle wpływa na kondycję
psychiczną /wpływa na zaburzenia nastroju.

PRZYCHODNIA

Pacjenci nie korzystają ze świadczeń
zdrowotnych pomimo, że ich potrzebują
ze strachu przed zarażeniem
się koronawirusem

81%
tak

7%
nie
11%
nie wiem

?

81%
tak

9%
nie
11%
nie wiem

?

78%

tak

10%
nie
12%
nie wiem

?

72%

tak

7%
nie
22%
nie wiem

?

Jeżeli Pan/i lub Pana/i bliskich zaplanowana wizyta lub
zabieg zostały odwołane lub przełożone na inny termin,
jak się Pan/i poczuł/a w tej sytuacji?

44,6%

19,6%

14,4%

12,5%

5,4%

3,5%

rozumiem powagę
sytuacji i spokojnie czekam na
możliwość odbycia wizyty/
wykonania zabiegu

nie dotyczy

niepokoję się o zdrowie swoje
lub osoby bliskiej

jestem zła/y / rozżalona/y

czuję się niepewnie,
bo nie ma konkretnej
informacji co będzie dalej

czuję się bezsilna/bezsilny

Badanie zrealizowane na reprezentatywnej próbie 1000 osób metodą wywiadów telefonicznych,
w dniach od 05 do 10 maja 2020 r., sfinansowano z grantu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm
Farmaceutycznych INFARMA
Opracowanie infografiki: StoryVisio.pl

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

Wiek:

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

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

52,7% 47,3%

kobiety mężczyźni

Miejsce
zamieszkania:
25,9%
22%
18,4%
17,9%
15,8%

Dochód netto :

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

ze średnich miast
z miasteczek
ze wsi
z dużych miast
z małych miast

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

75%

64,1%

61%

44,8%

42,6%

37,4%

26,4%

0,8%

przywrócenie dostępu
do niezbędnych
konsultacji i wizyt
lekarskich

poprawa dostępności
informacji o możliwych
terminach wizyt/
zabiegów

przywrócenie
dostępności badań
diagnostycznych

zwiększenie
dostępności porad/
monitorowania stanu
zdrowia poprzez
rozwiązania
telemedyczne

przywrócenie
planowanych zabiegów

wznowienie przyjęć
do szpitali/przychodni
szpitalnych dla
wszystkich pacjentów
potrzebujących
podania leków
w warunkach
szpitalnych

większy dostęp do
sprawdzonych
i rzetelnych źródeł
informacji zdrowotnej
dla chorych z danym
schorzeniem

?

inne, jakie

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

54,1%

nie, nie było takiej potrzeby

11

27

8%

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

12%

13,7%

specjalista

specjalista

5%

7,2%

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

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

miałem/am zaplanowane,
ale zostało odwołane

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

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

62,7%
pacjenci

43,8%

pacjenci chorzy
przewlekle

50%

pacjenci
w programach
lekowych

69,1%

opiekunowie osób niesamodzielnych
(małoletnich, starszych)

Zależność potwierdzona testem Chi-kwadrat.
W jakim stopniu zgadza się Pan/i z następującymi
stwierdzeniami?
Działanie systemu ochrony zdrowia
w okresie pandemii stwarza zagrożenie
zdrowia i życia dla pacjentów chorych
przewlekle.

SOZ

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

SOZ

Prawa pacjenta są przestrzegane jak
przed okresem pandemii.

71%
tak

12%
nie
17%
nie wiem

69%
tak

8%
nie
23%
nie wiem

41%

nie

SOZ

?

29%
tak

29%
nie wiem
System ochrony zdrowia jest dobrze
przygotowany do funkcjonowania
w sytuacji pandemii.

?

?

28%
tak

56%

nie

16%
nie wiem

?

Badanie zrealizowane na reprezentatywnej próbie 1000 osób metodą wywiadów telefonicznych,
w dniach od 05 do 10 maja 2020 r., sfinansowano z grantu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm
Farmaceutycznych INFARMA
Opracowanie infografiki: StoryVisio.pl

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

Wiek:

Miejsce
zamieszkania:

Wykształcenie:

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

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

25,9%
22%
18,4%
17,9%
15,8%

ze średnich miast
z miasteczek
ze wsi
z dużych miast
z małych miast

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

52,7% 47,3%

kobiety mężczyźni

Z jakiej formy opieki zdrowotnej korzysta Pan/i najczęściej?
NFZ

NFZ

+

NFZ

38,7%

44,9%

z usług oferowanych
w ramach NFZ oraz
pojedynczych
prywatnych wizyt

8,7%

z usług oferowanych
w ramach NFZ

+

6%

mam pakiet
prywatny (własny
lub od pracodawcy)

1,7%

z wszystkich
wymienionych

nie korzystam

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

63,9%

12,8%

nie, nie było takiej potrzeby

11

7,7%

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

miałem/am zaplanowane,
ale zostało odwołane

internista

internista

27

3,4%

4,6%

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

7,6%

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

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

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

54,1%

nie, nie było takiej potrzeby

11

12%

13,7%

specjalista

specjalista

5%

7,2%

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

27

8%

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

miałem/am zaplanowane,
ale zostało odwołane

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

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

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

64,9%

nie, nie było takiej potrzeby

11

10,4%

9,1%

3,7%

5,4%

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

miałem/am zaplanowane,
ale zostało odwołane

27

6,5%

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

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

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

Jaki był główny powód zgłoszenia się do placówki
medycznej?

27,3%

planowa kontrola,
zabieg

18,9%

nagłe pogorszenie
stanu zdrowia

16,1%

12%

7,1%

2%

1,9%

1,8%

potrzeba
badania
przedłużenia
diagnostyczne
recepty (kończące lub profilaktyczne
się leki przyjmowane
na stałe)

niezbędna/
zlecona konsultacja

IV
6,4%

6,4%

planowana
rehabilitacja

rozpoczęcie
kolejnego etapu
leczenia

potrzeba uzyskania
zlecenia na
wykonanie badania
diagnostycznego

potrzeba uzyskania
zlecenia na wyroby
medyczne

inne

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

65,8%

4,1%

26%

tak

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

nie

SZPITAL

1,4%

1,4%

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

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

Jak w skali od 1 do 5 oceniasz tę formę opieki zdrowotnej?
30,6%

28,2%

14,5%

12%

8,5%

6,2%
najsłabiej

2

3

4

najlepiej

nie mam
zdania

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

54,1%

40,3%

27,9%

15,7%

8,6%

13,3%

odwołane terminy wizyt
/wstrzymane wizyty

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

brak możliwości dodzwonienia się

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

zamknięta placówka

nie było trudności

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%

50%

61,5%

48,1%

52,9%

32,6%

pacjenci

pacjenci chorzy
przewlekle

opiekunowie
pacjentów

opiekunowie osób
niesamodzielnych
(małoletnich, starszych)

pacjenci w programach
lekowych

38,6%

osoby
niepełnosprawne

osoba zdrowa

Czy korzystał/a Pan/i z usług w ramach NFZ
czy prywatnej opieki lekarskiej (POL)?
87%

56%

NFZ

13%
POL

NFZ

70%

68%
44%
POL

32%
NFZ

POL

porady lekarza vinternisty porady lekarza specjalisty badań diagnostycznych
(w gabinecie)
(w gabinecie)
lub profilaktycznych

80%

72%

55%
28%

NFZ

POL

zabiegów operacyjnych
(zaplanowanych
wcześniej)

POL

NFZ

NFZ

POL

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

72%

45%

20%
NFZ

30%

POL

pomocy na Szpitalnych
zabiegów rehabilitacji
Oddziałach Ratunkowych lub fizjoterapii
SOR

28%
NFZ

POL

leczenia
stomatologicznego

Badanie zrealizowane na reprezentatywnej próbie 1000 osób metodą wywiadów telefonicznych,
w dniach od 05 do 10 maja 2020 r., sfinansowano z grantu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm
Farmaceutycznych INFARMA
Opracowanie infografiki: StoryVisio.pl

