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Metodologia badania
Badanie przeprowadzone zostało na grupie 1000 respondentów w wieku 18 lat wzwyż w lipcu 2021r. Badanie było reprezentatywne ze
względu na płeć, wiek oraz województwo.

Badanie zostało przeprowadzone za pośrednictwem metod badawczych CATI oraz CAWI – z wykorzystaniem panelu badawczego Badanie
Opinii.
Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (CATI – Computer Assisted Telephone Interview), to jedna z metod badań ilościowych.
Metoda ta polega na przeprowadzaniu rozmowy telefonicznej z respondentem przy jednoczesnym wprowadzaniu przez teleankietera
odpowiedzi badanego do formularza ankiety online. Wykorzystuje się przy tym system VoIP (Voice over IP) - telefonię internetową. Jest to
najbardziej efektywny sposób dotarcia do grup trudnodostępnych, dodatkowo istnieje większe prawdopodobieństwo, że respondenci udzielą
rzetelnych odpowiedzi na pytania oraz zapewniony jest wysoki poziom kontroli nad jakością zebranego materiału.
Technika zbierania danych ilościowych CAWI polega na przekazywaniu informacji za pomocą internetowego kwestionariusza ankiety.
Respondent samodzielnie wypełnia ankietę i tym samym system automatycznie weryfikuje poprawność logiczną udzielanych odpowiedzi i
zapisuje je na serwerze. Ponadto, obserwacja przebiegu badań również w tym przypadku jest ułatwiona dzięki możliwości kontrolowania
zmian z każdego dostępnego miejsca. Niewątpliwą zaletą wykorzystywania badania typu CAWI jest wyeliminowanie tzw. „efektu ankietera”, a
mianowicie wpływu osoby przeprowadzającej badanie na wypowiedzi respondenta. Respondenci biorący udział
w badaniu mają zagwarantowaną pełną anonimowość, co wpływa na ich bardziej rzetelne odpowiedzi dotyczące kwestii wstydliwych,
drażliwych czy trudnych. Na korzyść wpływa także możliwość przedstawiania respondentowi filmów, dźwięków czy obrazów, czego nie można
zrobić w trakcie przeprowadzania tradycyjnego, bezpośredniego wywiadu.



Wiek, płeć
W badaniu udział wzięło 1000 respondentów w wieku od 18 wzwyż.

Próba była reprezentatywna ze względu na wiek, płeć oraz województwo.

Odsetek kobiet biorących udział w badaniu wyniósł 52,3%. W przypadku podziału ze względu na wiek największy udział

w badaniu mieli respondenci z najstarszej grupy wiekowej (31,3%), a najmniejszy ankietowani w wieku od 50 do 59 lat (14,4%).
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Od 16 marca br. zmieniły się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). 
Zgodnie z Rozporządzeniem, lekarz pierwszego kontaktu nie może, poza kilkoma 
sytuacjami, narzucić wizyty w formie teleporady. 

To PACJENT wybiera, jaką formę wizyty preferuje.

Lekarz nie może odmówić bezpośredniej wizyty, gdy:
• Pacjent (lub jego opiekun ustawowy) nie wyraża zgody na teleporadę. 
• Pacjent cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
• U pacjenta istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
• Pacjent to dziecko, które nie ma jeszcze 6 lat.
• To pierwsza wizyta Pacjenta u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki 

lekarskiej.



Wyniki badania



Czy w Pana/Pani opinii przepisy dot. teleporad są respektowane?

Więcej niż 2/5 ogółu ankietowanych uznało, że ich

zdaniem przepisy dot. teleporad są respektowane,

przeciwnego zdania była z kolei prawie 1/4

badanych. Jednoznacznej opinii na ten temat nie ma

31,9% respondentów. 43,6%

24,5%

31,9%

Czy w Pana/Pani opinii przepisy dot. teleporad
są respektowane?

Tak Nie Nie wiem/nie mam zdania



Wizyta bezpośrednia a teleporada (POZ)

3 na 10 badanych znalazło się w sytuacji, w której ich prośba o bezpośrednią wizytę u lekarza została odrzucona

i zaoferowano w zamian możliwość odbycia konsultacji telefonicznej z lekarzem (31,0%; N=310). Niemal połowa z tej grupy

respondentów przyznała, że powodem odmowy odbycia konsultacji bezpośredniej było uznanie przez osobę rejestrującą ich

sytuacji zdrowotnej jako niewymagającej bezpośredniej konsultacji (49,0%; N=152).
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Teleporada - POZ

Badanym, którzy od początku pandemii skorzystali z teleporady (74%) zadano pytania (N=740).

Ponad 4/5 badanych przyznało, że w czasie teleporady mieli oni możliwość szczegółowego przekazania informacji

o swoim zdrowiu i objawach, które ich niepokoją (83,2%; N=616).

Więcej niż 1/3 respondentów wskazała, że w czasie teleporady lekarz sam zaproponował odbycie wizyty bezpośredniej

w celu przeprowadzenia badania (34,1%; N=252).

83,2%

16,8%

Czy podczas teleporady miał/a Pan/Pani  możliwość 
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W jakich sytuacjach Pana/Pani zdaniem ważny jest dostęp do 
wizyty bezpośredniej u lekarza, zamiast teleporady? 

Powody zamiany teleporady na wizytę bezpośrednią zostały

przedstawione w formie średnich ocen (skala od 1 – najmniej

ważne do 6 - najważniejsze).

Najwyższą średnią ocen uzyskała konsultacja nowych objawów

– 5,0 oraz ogólna ocena stanu zdrowia w związku

z chorobami współistniejącymi – 4,9. Nieco niższą średnią

uzyskała planowa konsultacja – 4,3. Za najmniej istotny powód

zmiany teleporady na wizytę bezpośrednią uznano uzyskanie

recepty – 2,5.
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Czy od początku pandemii korzystał/a Pan/Pani z bezpośrednich 
konsultacji lekarskich (podstawowych lub specjalistycznych)? Jeżeli 

tak, to ile razy?

Z bezpośrednich konsultacji lekarskich lekarza POZ, od

początku pandemii, skorzystała ponad 1/3 badanych

(37,6%; N=376), z kolei z konsultacji

z lekarzem specjalistą skorzystała niemal połowa

ankietowanych (47,9%; N=479).

Zarówno z konsultacji lekarza POZ jak i specjalisty,

respondenci korzystali średnio 3 razy w ciągu badanego

okresu czasu, najczęściej w obu przypadkach były to po

2 konsultacje.
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Czy od początku pandemii korzystał/a Pan/Pani 
z porady lekarza specjalisty (w AOS lub szpitalu)?

Ponad połowa badanych, od wybuchu pandemii,

skorzystała z porady lekarza specjalisty w formie

wizyty bezpośredniej (55,1%), z kolei 3 na 10

ankietowanych skorzystało z pomocy specjalisty

w formie teleporady (31,1%).
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Czy od początku pandemii korzystał/a Pan/Pani z badań diagnostycznych 
zlecanych przez lekarza AOS (np. cytologia, mammografia, badanie krwi, 

badanie moczu, badanie prostaty, etc.)?Jeżeli nie, to dlaczego?

Od początku pandemii z badań

diagnostycznych zleconych przez lekarza AOS

skorzystało 56,3% ankietowanych.
56,3% 43,7%



Czy od początku pandemii do dzisiaj mógł/a Pan/i wykonać zalecane badania 
okresowe w terminie? (np. cytologia, mammografia, badanie krwi, badanie 

moczu, badanie prostaty etc.)? (N=596)

Respondenci, którzy od początku pandemii uzyskali (lub

ktoś z ich bliskich uzyskał) skierowanie na okresowe

badania profilaktyczne lub kontrolne zostali zapytani o

to, czy zlecone badania mogli wykonać

w terminie.

Więcej niż 4/5 respondentów potwierdziło, że okresowe

badania kontrolne lub profilaktyczne udało im się

wykonać w terminie (85,6%; N=510).

3,74 mln Polaków nie mogło wykonać takich badań.
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zalecane badania okresowe w terminie? (np. cytologia, 
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etc.)? (N=596)
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Czy Pan/i lub ktoś z Pana/i bliskich lub znajomych miał 
od początku pandemii odwołany lub przesunięty planowany zabieg 

medyczny/operację?

Ponad 1/3 badanych przyznała, że od początku

pandemii mieli (lub ktoś z ich bliskich, znajomych miał)

odwołany lub przesunięty planowany zabieg medyczny

bądź operację (35,8%; N=358). 35,8%

48,5%

15,7%

Czy Pan/i lub ktoś z Pana/i bliskich lub znajomych miał od 
początku pandemii odwołany lub przesunięty planowany 

zabieg medyczny/operację?

Tak Nie Nie wiem



Czy ocenia Pan/i, że w okresie od początku pandemii pogorszyło się 
Pana/i zdrowie z powodu braku dostępu do opieki 

specjalistycznej/zabiegu/badań medycznych?

Ponad 2/3 ankietowanych przyznało, że ich stan zdrowia nie

pogorszył się, od początku pandemii, ze względu na brak

dostępu do opieki specjalistycznej, zabiegu czy badań

medycznych (68,0%; N=680), niemal 1/4 respondentów z

kolei nie potrafiła udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to

pytanie (23,7%; N=237).

Co dwunasty badany przyznał, że od początku pandemii ich

stan zdrowia uległ pogorszeniu z powodu braku dostępu do

opieki specjalistycznej, zabiegu i/lub badań medycznych

(8,3%; N=83).
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Czy i kiedy odnotował/a Pan/Pani poprawę w dostępie do konsultacji lekarskich 
w podstawowej opiece zdrowotnej?

Badani najczęściej wskazywali, że poprawę w dostępie do

konsultacji lekarskich w podstawowej opiece zdrowotnej

odnotowali w maju br. (N=48).
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Czy i kiedy odnotował/a Pan/Pani poprawę w dostępie do konsultacji lekarzy 
specjalistów?

Badani najczęściej wskazywali, że poprawę w dostępie do

konsultacji lekarzy specjalistów odnotowali w maju br. (N=30).
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Czy i kiedy odnotował/a Pan/Pani poprawę w dostępie do diagnostyki i badań?

Badani najczęściej wskazywali, że poprawę w dostępie do

diagnostyki i badań odnotowali w maju br.15,8% 84,2%
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