
Pacjenci 
po trzeciej fali 
pandemii 2
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. 

Czy od początku pandemii korzystał/a Pan/Pani z bezpo-
średnich konsultacji lekarskich (podstawowych lub 
specjalistycznych)? Jeżeli nie, to czym to było 
spowodowane? (N=362)

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? 
Jeżeli tak, to w jaki sposób? (N=83)

tak: 55,1%
wizyta bezpośrednia

tak: 31,1%
teleporada

nie: 27,2%

Czy od początku pandemii korzystał/a Pan/Pani z porady 
lekarza specjalisty?

Dlaczego będzie Pan/Pani korzystał/a z wizyt 
bezpośrednich rzadziej niż przed pandemią? (N=65) 

Wnioski

Dlaczego będzie Pan/Pani korzystał/a z nich 
częściej niż przed pandemią? (N=193)

50,3%
Mam poczucie, że bardziej 
muszę zadbać o zdrowie

27,5%
Mój stan zdrowia się 
pogorszył

24,4%
W pandemii nie korzysta-
łem/korzystałam z wizyt 
bezpośrednich

22,3%
Trzeba się leczyć

7 na 10 badanych w ciągu roku przed wybuchem pandemii 
(luty 2019 – luty 2020) odbyło wizytę bezpośrednią z leka-
rzem specjalistą. Ta grupa badanych na konsultacje specjali-
styczne udała się średnio 3 razy w badanym okresie czasu.

Badani, którzy w badanym okresie nie korzystali z konsultacji 
specjalistycznych najczęściej wskazywali, że po prostu nie mieli 
takiej potrzeby.

Ponad połowa badanych, od wybuchu pandemii, skorzystała 
z porady lekarza specjalisty w formie wizyty bezpośredniej.

Respondenci, którzy nie skorzystali z pomocy specjalisty po-
proszeni o wskazanie powodu swojej decyzji przyznali, że nie 
mieli potrzeby udania się na konsultacje z lekarzem specjalistą.

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, naj-
częściej w formie zaostrzenia występujących już objawów.

Niemal 2/3 ankietowanych uznało, że bez względu na sytuację 
epidemiczną oraz zapewnienie bezpieczeństwa covidowego 
w przychodniach, ich częstotliwość korzystania z wizyt bez-
pośrednich będzie taka sama jak przed pandemią. Niemal 
połowa ankietowanych, którzy będą korzystać z wizyty bezpo-
średniej rzadziej niż przed pandemią, wskazało że nie widzi 
potrzeby odbywania aż tylu wizyt bezpośrednich, zaś niemal 
2/5 uznało, że część wizyt bezpośrednich można zastąpić 
teleporadą. W przypadku ankietowanych, którzy uznali że 
będą korzystać z wizyt bezpośrednich częściej niż przed pan-
demią, najczęściej jako powód podawali oni to, że mają poczu-
cie, że muszą bardziej zadbać o swoje zdrowie.

21,8%
Kontakt bezpośredni 
z lekarzem lubię 
najbardziej

16,1%
W pandemii całkowicie 
zaprzestałem kontaktu 
z lekarzem

tak: 10,9%
kobiety

tak: 5,5%
mężczyźni

 

8,3%
ogółem

tak
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4,2% 18 - 29 lat

2,1% 30 - 39 lat

7,6% 40 - 49 lat

15,3% 50 - 59 lat

11,5% 60 lat 
 i powyżej

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?

59,7%
Nie było takiej potrzeby

15,7%
Sprawdziłem, że nie było 
możliwości odbycia wizyty 
bezpośredniej

8%
Brak możliwości dodzwonienia 
się do przychodni/lekarza

7,2%
Moja obawa przed COVID-19

6,1%
Przekonanie, że i tak będzie 
kłopot lub nie będzie możliwo-
ści umówienia wizyty osobistej

11,6%
Wystarczają mi teleporady

Dlaczego nie skorzystał/a Pan/i z pomocy lekarza 
specjalisty w dobie pandemii?

73,5%
Nie było takiej 
potrzeby

10,7%
Brak miejsc, długa 
kolejka oczekiwania

9,2%
Odwołanie wizyt

9,6%
Obawa przed 
COVID-19

49,2%
Widzę, że nie trzeba 
odbywać tylu wizyt 
bezpośrednich

38,5%
Zastąpię je częścio-
wo telewizytami

21,5%
Nie wierzę 
w bezpieczeń-
stwo covidowe 
w placówkach 
ochrony zdrowia

21,5%
Odzwyczaiłem/am 
się

11 wskazań
zaostrzenie obja-
wów chorobowych

6 wskazań
pogorszony stan 
psychiczny

6 wskazań
problemy 
kardiologiczne

4 wskazania
problemy 
z kręgosłupem

4 wskazania
brak dostępu 
do rehabilitacji

4 wskazania
zła diagnoza

4 wskazania
chora tarczyca

3 wskazania
silny ból

3 wskazania
problemy 
neurologiczne

4 wskazania
kłopoty 
z uzębieniem

3 wskazania
problemy 
diabetologiczne

Badani, którzy w okresie roku przed wybuchem pandemii, 
nie korzystali z konsultacji u lekarza specjalisty zostali 
poproszeni o wskazanie powodu, dlaczego nie korzystali 
z bezpośredniej konsultacji lekarskiej u lekarza specjalisty 
(N=300)

83,3%
Bo mnie było takiej potrzeby

16%
Nie mogłem/mogłam się 
nigdzie dostać ze względu 
na długie kolejki

0,7% 
Inne, jakie?
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5 wskazań
nowe objawy lub 
choroby

 

Rzadziej: 
5,6%

Częściej: 
19,3%

Tak samo: 
64,7%

Nie wiem: 
9,5%

Jeśli niezależnie od sytuacji epidemicznej będzie zagwa-
rantowane bezpieczeństwo covidowe w trakcie wizyt 
bezpośrednich, to czy będzie Pan/Pani korzystał/a 
z nich częściej czy rzadziej niż przed pandemią?
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