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po trzeciej fali 
pandemii 
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. 

Wiek: 
31,3% 60 lat i więcej 
19,3% 30-39 lat 
18,5% 40-49 lat 
16,5% 18-29 lat 
14,4% 50-59 lat 

Wykształcenie: 
48,3% średnie (także 

pomaturalne) 
38,6% wyższe 
13,1% podstawowe, 

gimnazjalne lub 
zawodowe 

Miejsce 
zamieszkania: 
27% ze średnich miast 
22,5% z miasteczek 
19,5% ze wsi 
16,5% z dużych miast 
14,5% z małych miast 
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52,3% 47,7% 
kobiety mężczyźni 
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Województwo: 
14,1% mazowieckie 
11,9% śląskie 
8,9% małopolskie 
8.9% wielkopolskie 
7,7% dolnośląskie 
6,6% łódzkie 
6% pomorskie 
5,5% podkarpackie 
5,5% lubelskie 
5,4% kujawsko 

-pomorskie
4,3% zachodnie 

-pomorskie
3,6% warmińsko 

-mazurskie
3,2% podlaskie 
2,6% lubuskie 
2,5% opolskie 



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

tak: 43,6% nie: 24,5% 

Czy podczas teleporady 
miał/a Pan/Pani możliwość 
szczegółowo przekazać in
formacje o swoim zdrowiu, 
przedstawić lekarzowi 
niepokojące objawy? 

Czy podczas teleporady 
lekarz sam zaproponował 
Panu/Pani wizytę bezpo
średnią, celem przeprowa
dzenia badania? 

? 
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nie wiem: 

/nie mam zdania 

31,9% 

tak: 83,2% 

tak: 65,9% 



Czy od początku pandemii 
skorzystał/a Pan/i z teleporady? 

tak: 79,9% 
kobiety 

tak: 67,7% 
. ; . 

męzczyzn1 

63% 18 - 29 lat 

78,8% 30 - 39 lat 

74,6% 40 - 49 lat 

72,2% 50 - 59 lat 

77,3% 60 lat i powyżej



Czy był/a Pan/Pani w sytuacji, w której 
prosił/a Pan/Pani o bezpośrednią wizytę 
u lekarza, ale zaoferowano wyłącznie
możliwość konsultacji telefonicznej
z lekarzem?

-

tak: 31% nie: 43,3% 
nie potrzebowałam/łem 
wizyty tradycyjnej 

Powody odmowy 

49% 
Uznano, że moja 
sytuacja zdrowotna 
nie wymaga bezpo
średniej konsultacji 

26,1% 
Przychodnia nie prowa
dzi wizyt tradycyjnych 
lub prowadzi ich 
niewiele 

15,5% 

-

nie: 25,7% 
umówiono mnie na wizytę 
bezpośrednią, zgodnie z moją 
prośbą 

? 
• 

9,4% 
Nie było dostępnego 
lekarza na wizytę 
tradycyjną 

Nie podano 
przyczyny 



W jakich sytuacjach Pana/Pani zdaniem ważny jest dostęp 
do wizyty bezpośredniej u lekarza, zamiast teleporady? 

5,0 
Konsultacja 
nowych 
objawów 

4,9 
Ogólna ocena 
stanu zdrowia 
w związku 
z chorobami 
współistnie
jącymi 

4,3 
Planowa 
konsultacja 

3,6 
Skierowanie 
na badania 
diagnostyczne 

+30

3,3 
Przedłużenie 
stosowanej 
terapii 

2,5 
Uzyskanie 
recepty 



Czy od początku pandemii korzystał/a Pan/Pani z bezpo
średnich konsultacji lekarskich (podstawowych 
lub specjalistycznych)? 

specjalista 

tak: 37,6% tak: 47,9% nie: 36,2% 
w POZ u specjalistów

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

tak: 55,1% tak: 31,1% nie: 27,2% 
wizyta bezpośrednia teleporada 



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

tak: 35,8% nie: 48,5% 

11 + 27

. . 

nie wiem: 

15 7% 



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.)? 

tak: 62% 
kobiety 

tak: 50,1% 
. , . 

męzczyzn1 

Czy od początku pandemii Pan/Pani lub 
ktoś z Pana/Pani bliskich uzyskał skiero
wanie na okresowe badania profilaktycz
ne/kontrolne (np. cytologia, mamografia, 
badanie krwi, badanie moczu, badanie 
prostaty, RTG, TK etc.)? 

tak: 63,9% 
kobiety 

tak: 54,9% 
. , . 

męzczyzn1 

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.)? CN=S96)

tak: 

85,6% 

skierowanie 

-



Czy i kiedy odnotował/a 
Pan/Pani poprawę w dostę
pie do konsultacji lekarskich 
w podstawowej opiece 
zdrowotnej? 

Czy i kiedy odnotował/a 
Pan/Pani poprawę w dostę
pie do konsultacji lekarzy 
specjalistów? 

internista 

specjalista 

Czy i kiedy odnotował/a 
Pan/Pani poprawę 
w dostępie do 
diagnostyki i badań? 

tak: nie: 

22,1% 77,9% 
w maju br. 

- -

tak: nie: 

16,7% 83,3% 
w maju br. 

tak: nie: 

15,8% 84,2% 
w maju br. 






