
Jakie są Pana/i zdaniem dodatkowe problemy pacjentów 
w kontekście praw pacjenta i wpływające na samopoczucie 
pacjentów?

Czy wraz z upływem kolejnych miesięcy od początku 
pandemii cokolwiek w leczeniu innych chorób niż 
COVID-19 uległo zmianie?

Czy system opieki zdrowotnej i sposób jego organizacji 
uległ polepszeniu w wyniku COVID-19?

64,4%
Utrudniony dostęp 
do świadczeń i 
nastawienie na 
teleporady

53,7%
Brak wsparcia osób 
bliskich w trakcie 
pobytów szpitalnych 
(brak odwiedzin, brak 
osobistego kontaktu)

47,6%
Brak możliwości lub 
bardzo ograniczona 
możliwość pobytu w 
szpitalu z dzieckiem

38,7%
Prawa pacjenta są 
bardzo ograniczone

38,2%
Brak możliwości odbycia 
wizyty lekarskiej wspólnie 
z opiekunem/osoba 
towarzyszącą

36,2%
Brak łatwo dostępnej 
informacji, gdzie szukać 
pomocy

22,2%
Prawa pacjenta nie 
są w ogóle respek-
towane

0,1%
Inne (jakie?)

4,9%
Nie ma 
problemów

Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych – NFZ (N=767)

84%
Porada lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej, np. lekarza 
medycyny rodzinnej, internisty, 
pediatry (w gabinecie)

53%
Porada lekarza specjalisty 
(w gabinecie)

52%
Leczenie w szpitalu (poda-
wanie leków w ramach 
programów lekowych, 
chemioterapia, itp.)

32,7%
Dobrze

27,6%
Trudno powiedzieć

39,6%
Źle

66,1%
Tak

23,5%
Nie

7,0%
Chciałem/am, ale mi się nie 
udało skontaktować

2,2%
Chciałem/am, ale nie miałem 
takiej możliwości technicznej lub 
umiejętności

0,7%
Chciałem/am, ale mój 
lekarz /placówka medyczna 
nie prowadzi takiej formy 
konsultacji

0,5%
Chciałem/am, ale przy świad-
czeniach, z których korzystam 
nie ma możliwości odbycia 
teleporady, konieczna jest 
wizyta w szpitalu/poradni

52%
Badania diagnostyczne lub pro�-
laktyczne

20%
Pomoc na SOR

11%
Zabiegi operacyjne (zapla-
nowane wcześniej)

Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych – prywatnie (N=767)

W jakich sytuacjach dobrym rozwiązaniem jest teleporada, 
e-wizyta, a kiedy wizyta w gabinecie?

Pacjent obserwuje 
u siebie niepokojące 
objawy, ale ogólny 
stan zdrowia i samo-
poczucie są dobre

49%
Porada lekarza specjalisty 
(w gabinecie)

30%
Badania diagnostyczne lub 
pro�laktyczne

26%
Porada lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej, np. lekarza 
medycyny rodzinnej, interni-
sty, pediatry (w gabinecie)

19,6%
ogółem

5%
Zabiegi operacyjne (zaplanowane 
wcześniej)

5%
Leczenie w szpitalu (podawanie 
leków w ramach programów 
lekowych, chemioterapia, itp.)

Pacjenci w pandemii
ocena systemu, 
dostępu i problemy  

Czy w okresie od wprowadzenia w Polsce stanu epidemicz-
nego korzystał/a lub próbował/a Pan/i skorzystać z usług 
oferowanych w ramach NFZ lub pojedynczych 
prywatnych wizyt?

76,7%
Tak, korzystałem/am

Jaki był główny powód zgłoszenia się Pana/i 
do placówki medycznej? (N=767)

 

W badaniu udział wzięło 1000 respon-
dentów w wieku od 18 do 85 lat. Próba 
była reprezentatywna ze względu 
na wiek, płeć oraz województwo. 

Badanie zrealizowane na reprezentatywnej próbie 1000 osób metodą wywiadów telefonicznych w lutym 
2021 r., s�nansowane z grantu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Opracowanie infografiki: StoryVisio.pl

18,6%
Nie korzysta-
łem/am, nie było 
takiej potrzeby

14,0%
Badania diagno-
styczne lub 
pro�laktyczne

7,2%
Potrzeba uzyskania 
skierowania

23,2%
Nagłe pogorsze-
nie stanu zdrowia

21,0%
Planowa wizyta 
kontrola, zabieg

15,8%
Potrzeba przedłuże-
nia recepty (kończą-
ce się leki przyjmo-
wane na stałe)

Pomocy na Szpitalnych 
Oddziałach Ratunko-
wych SOR (N=767)

29,8% 18 - 29 lat

26,5% 30 - 39 lat

19,1% 40 - 49 lat

15,5% 50 - 59 lat

12,2% 60 lat i powyżej

26,3%
ogółem

Porada lekarza podstawo-
wej opieki zdrowotnej, np. 
lekarza medycyny rodzin-
nej, internisty, pediatry 
(w gabinecie) – wizyta 
prywatna (N=767)

36,8% 18 - 29 lat

34,6% 30 - 39 lat

27,9% 40 - 49 lat

27,3% 50 - 59 lat

14,7% 60 lat i powyżej

48,6%
ogółem

Porada lekarza specjalisty  
(w gabinecie) – wizyta 
prywatna (N=767)

54,4% 18 - 29 lat

58,0% 30 - 39 lat

48,5% 40 - 49 lat

53,6% 50 - 59 lat

37,6% 60 lat i powyżej

29,6%
ogółem

Badania diagnostyczne lub 
pro�laktyczne – wizyta 
prywatna (N=767)

38,6% 18 - 29 lat

37,7% 30 - 39 lat

27,9% 40 - 49 lat

32,7% 50 - 59 lat

19,6% 60 lat i powyżej

2,2%
Rozpoczęcie 
kolejnego etapu 
leczenia

2,1%
Potrzeba uzyskania 
zlecenia na wyroby 
medyczne

6,1%
Niezbędna 
/zlecona konsul-
tacja

4,3%
Planowana 
rehabilitacja

4,2%
Potrzeba uzyskania 
zlecenia na wyko-
nanie badania 
diagnostycznego

8,6% 14,9%36,0% 14,1% 21,0%

E-wizyta to 
dobre rozwiąza-
nie, pod warun-
kiem możliwości 
wizyty w gabi-
necie po rozmo-
wie z lekarzem

Wymaga wizyty 
w gabinecie

Teleporada 
to dobre 
rozwiązanie

E-wizyta to 
dobre rozwią-
zanie

Teleporada to 
dobre rozwiąza-
nie, pod warun-
kiem możliwości 
wizyty w gabine-
cie po rozmowie 
z lekarzem

Czy Pan/i lub ktoś z Pana/i bliskich, 
pozostających pod Pan/i opieką (dziec-
ko, niesamodzielny dorosły) korzystał 
z możliwości kontaktu telefonicznego 
z personelem medycznym? (N=767)

28,8%
Tak

58,4%
Nie

3,9%
Chciałem/am, ale mi się nie 
udało (brak umiejętności)

2,7%
Chciałem/am, ale nie miałem 
takiej możliwości technicznej

5,3%
Chciałem/am, ale mój 
lekarz /placówka medyczna 
nie prowadzi takiej formy 
konsultacji

0,8%
Chciałem/am, ale przy 
świadczeniach, z których 
korzystam nie ma możliwo-
ści odbycia e-wizyty, 
konieczna jest wizyta w 
szpitalu/poradni

Czy Pan/Pani lub ktoś z Pana/Pani 
bliskich, pozostających pod Pana/i 
opieką (dziecko, niesamodzielny doro-
sły) korzystał z możliwości e-wizyty? 
(wizyta z wykorzystaniem kamery, 
gdzie lekarz ma możliwość obejrzenia 
pacjenta)  (N=767)

Jak ocenia Pan/i tę formę opieki zdrowotnej? (N=767)

4,7%
Nie korzysta-
łem/am, bo boję 
się zakażenia

?

16,7%
Tak

20,8%
Trudno powiedzieć

62,5%
Nie

26,1%
Dobrze

44,7%
Trudno powiedzieć

29,2%
Źle

Jak ocenia Pan/i tę formę opieki zdrowotnej? (N=767)

?

kontakt
telefoniczny

e-wizyty

Pacjent chory przewlekle, ale stabilny – potrzebne prze-
dłużenie leków lub nieznaczna korekta ich ordynowania 

Ogółem

18 - 29 lat

30 - 39 lat

40 - 49 lat

50 - 59 lat

60 lat i powyżej

9,6%
14,3%
10,7%
7,2%
10,1%
7,5%

20,1%
26,2%
25,0%
24,4%
18,9%
11,7%

34,5%
24,4%
29,6%
32,8%
35,1%
35,1%

19,4%
21,4%
17,3%
20,0%
21,6%
18,2%

11,8%
8,9%
12,2%
8,9%
11,5%
14,9%

E-wizyta to 
dobre rozwiąza-
nie, pod warun-
kiem możliwości 
wizyty w gabi-
necie po rozmo-
wie z lekarzem

Wymaga wizyty 
w gabinecie

Teleporada 
to dobre 
rozwiązanie

E-wizyta to 
dobre rozwią-
zanie

Teleporada to 
dobre rozwiąza-
nie, pod warun-
kiem możliwości 
wizyty w gabine-
cie po rozmowie 
z lekarzem

Stan zdrowia pacjenta nagle się pogorszył

Ogółem

Kobieta

Mężczyzna

6,4%
5,0%
8,0%

73,0%
78,1%
67,4%

3,0%
1,3%
4,8%

4,2%
4,8%
3,6%

9,3%
7,0%
11,8%

E-wizyta to 
dobre rozwiąza-
nie, pod warun-
kiem możliwości 
wizyty w gabi-
necie po rozmo-
wie z lekarzem

Wymaga wizyty 
w gabinecie

Teleporada 
to dobre 
rozwiązanie

E-wizyta to 
dobre rozwią-
zanie

Teleporada to 
dobre rozwiąza-
nie, pod warun-
kiem możliwości 
wizyty w gabine-
cie po rozmowie 
z lekarzem

Pacjent obserwuje 
u siebie niepokojące 
objawy i gorsze 
samopoczucie

10,9% 44,6%8,5% 14,2% 17,7%

Stan zdrowia pacjen-
ta nagle się pogorszył 6,4% 73,0%3,0% 4,2% 9,3%
Pacjent świeżo po 
pobycie w szpita-
lu/zabiegu 12,6% 47,2%9,2% 11,8% 13,4%
Pacjent chory prze-
wlekle, ale stabilny 
–potrzebne przedłu-
żenie leków lub 
nieznaczna korekta 
ich ordynowania

9,6% 20,1%34,5% 19,4% 11,8%

Pacjent chory 
przewlekle wykazuje 
nowe, niepokojące 
objawy

9,9% 64,1%2,8% 6,3% 12,5%

Pacjent chory prze-
wlekle bez osobiste-
go kontaktu z leka-
rzem przez ostatnie 
12 m-cy

8,8% 63,9%4,7% 6,4% 9,9%

Leczenie w placów-
kach podstawowej 
opieki zdrowotnej 
(dostęp do lekarzy 
POZ i badań)

8,5%
Polepszyło się

7,5%
Trudno 
powiedzieć

49,5%
Pogorszyło się

34,5%
Bez zmian

Leczenie w placów-
kach ambulatoryjnej 
opieki zdrowotnej 
(dostęp do lekarzy 
specjalistów 
i diagnostyki)

8,9%
Polepszyło się

8,5%
Trudno 
powiedzieć

48,3%
Pogorszyło się

34,3%
Bez zmian

Leczenie 
szpitalne

6,0%
Polepszyło się

13,2%
Trudno 
powiedzieć

51,8%
Pogorszyło się

29,0%
Bez zmian

IV
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