RAPORT
E-zdrowie oczami Polaków

Raport E-zdrowie oczami Polaków
– wiedza i opinie Polaków na temat sytuacji e-zdrowia i telemedycyny w Polsce.
Opis raportu: Badanie przeprowadzono w celu zebrania informacji na temat wiedzy Polaków
i zbadania ich opinii odnośnie sytuacji telemedycyny oraz e-zdrowia w Polsce.
Chcieliśmy sprawdzić, jak przeciętny Polak postrzega wizytę u lekarza, czy widzi możliwości
wprowadzenia zmian oraz usprawnień do tych wizyt i jakie z nich mogą mieć pozytywny wpływ
na pracę placówek medycznych.

RAPORT
E-zdrowie oczami Polaków

Raport przygotowany na zlecenie:

www.drw.pl

Szanowni Państwo,
Cyfryzacja służby zdrowia w Polsce to temat, nad którym od dłuższego czasu toczy się dyskusja
wśród lekarzy, administracji placówek medycznych, pacjentów oraz w organach rządowych
– odpowiedzialnych za to ministerstwach i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
W ramach działań cyfryzacyjnych już pod koniec pierwszego kwartału 2018 roku zostanie oddana
do użytku elektroniczna recepta. Kolejne działania obejmują m.in. uruchomienie
systemu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz umożliwienie pacjentom rejestracji
on-line na wizyty refundowane.
Niniejszy raport ma za zadanie pokazać, jak sytuację e-zdrowia oraz telemedycyny w Polsce
postrzegają jej mieszkańcy, czy zauważają aspekty, które potrzebują usprawnień i jakie według
nich zmiany przyniosą poprawę efektywności pracy lekarzy i placówek medycznych.
Ankietowani podkreślają, że istotne znaczenie dla cyfryzacji ma zintegrowany e-system
do przechowywania dokumentacji medycznej. Według badanych, to on w największym stopniu
usprawni pracę lekarzy. Warto zwrócić uwagę, że nieodłącznym elementem takiego systemu
i warunkiem jego prawidłowego funkcjonowania jest odpowiednie oprogramowanie medyczne.
Będzie ono narzędziem codziennej pracy w każdej placówce medycznej, a za jego pośrednictwem
dostęp do swojej dokumentacji będą mieć także pacjenci. Przykładem takiego oprogramowania
jest zaprojektowany przez programistów LekSeek Polska we współpracy z lekarzami Gabinet
drWidget - program do kompleksowego zarządzania placówką medyczną.

Łukasz Kamiński
Dyrektor Zarządzający LekSeek Polska

www.drw.pl
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Metodologia badania i struktura demograficzna
Celem badania było zebranie informacji na temat wiedzy i opinii Polaków w kwestii
telemedycyny i e-zdrowia w Polsce. Badania przeprowadzono metodą wywiadów on-line
(CAWI) na panelu internetowym SW Panel w dniach 6-7.06.2017 r. na reprezentatywnej grupie
1000 osób. Wyniki zostały przeważone względem wieku, płci oraz klasy wielkości miejscowości.

Płeć

Kategoria wiekowa
16-29 lat

ł60 lat

21,2%
26,8%
52,3%

47,7%
17,5%

50-59 lat

18,5%
16,1%

30-39 lat

40-49 lat

Wielkość miejscowości
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40,4%

30,6%

17,3%

11,7%

wieś

miasto
Ł 100 tys.

miasto
100-500 tys.

miasto
> 500 tys.
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Raport z badania opinii
Z czym kojarzy Ci się pojęcie „telemedycyna”?
Badania i konsultacje podczas rozmowy telefonicznej

23,6%

Medycyna na odległość (badania i diagnostyka)

17,1%

Wizyty/dostęp do opieki medycznej on-line

12,7%

Informacje medyczne w telewizji

9,7%

Ogólnie leczenie/medycyna
Medycyna niekonwencjonalna

5,9%
3,1%

Informatyka/internet

2,1%

Innowacje/nowoczesność

2,0%

Reklama

1,7%

Monitorowanie pracy serca na odległość

1,3%

Ogólnie negatywne skojarzenia

1,3%

Forma świadczenia usług medycznych

0,9%

Oferty medyczne przez telefon

0,9%

Diagnozowanie chorób za pomocą internetu

0,5%

Aplikacje mobilne pomagające dbać o zdrowie

0,5%

Infolinia

0,4%

Inne

2,2%

Nie mam żadnych skojarzeń

29,3%

29,3% Polaków nie ma skojarzeń z pojęciem telemedycyny.
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O których formach „cyfryzacji służby zdrowia” słyszałeś/aś?
Możliwość rejestracji on-line

73,6%

Dzwonienie do lekarza/umawianie się
na wizyty przez telefon

69,6%

Odbieranie wyników badań przez telefon/internet

50,5%

Telefony dotyczące ofert medycznych

40,6%

Aplikacja mobilna do zarządzania
wizytami/płatnościami/receptami

39,9%

O innej, jakiej?
Nie słyszałem/am o żadnej z nich

0,6%
7,7%

Z których form „cyfryzacji służby zdrowia” miałeś/aś okazję korzystać?
Dzwonienie do lekarza/umawianie się
na wizyty przez telefon

60,8%

Możliwość rejestracji on-line

44,9%

Odbieranie wyników badań przez telefon/internet

29,0%

Telefony dotyczące ofert medycznych
Aplikacja mobilna do zarządzania
wizytami/płatnościami/receptami
Z innej, jakiej?

21,0%
8,8%
0,5%

Z żadnej z powyższych
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13,7%

Jak według Ciebie wygląda telemedycyna w Polsce?
TOTAL (n=1000)

21,2

44,0

27,4

6,8

0,6

Kobiety (n=523)

20,9

43,7

28,2

6,9

0,3

Mężczyźni (n=477)

21,5

44,3

26,5

6,7

1,0

16-29 lat (n=212)
30-39 lat (n=185)

13,6

38,6

20,5

33,9
40,0

11,1
30,8

2,8

8,8

0.0

40-49 lat (n=161)

22,8

45,5

27,4

4,3 0.0

50-59 lat (n=175)

21,2

47,0

26,2

5,6 0.0

60 lat i więcej (n=268)

26,8

Wieś (n=404)

18,6

Miasto do 100 tys. (n=307)

21,6

Miasto 100-500 tys. (n=173)

22,5

Miasto > 500 tys. (n=117)

48,2
44,4

30,8

44,8

30,2
49,1

4,3 0,0
5,3

24,0

38,4

27,4

20,7

20,5

0,9

9,4

0,2

8,8

0,1

2,1 0,9

bardzo słabo rozwinięta
słabo rozwinięta
nie wiem / trudno powiedzieć
dobrze rozwinięta
bardzo dobrze rozwinięta

65,2% badanych ocenia stan telemedycyny w Polsce
jako słabo lub bardzo słabo rozwinięty.
Telemedycynę w Polsce najgorzej oceniają osoby w grupie wiekowej 50+
– aż 71,6% twierdzi, że jest słabo lub bardzo słabo rozwinięta.
Osoby mieszkające na wsi także słabo oceniają stan telemedycyny w Polsce (63%).
www.drw.pl
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Jak według Ciebie za 10 lat będzie wyglądała
refundowana (publiczna) wizyta u lekarza w Polsce?
Będzie można umówić się na wizytę on-line

58,5%

Lekarz wszystkie informacje o pacjencie,
jego historii i wynikach będzie posiadał
w dedykowanym do tego e-systemie

57,2%

Recepta będzie miała formę elektroniczną

53,5%

O wizycie będzie przypominało
powiadomienie z aplikacji mobilnej

44,2%

Płatności będzie można dokonać
poprzez aplikację mobilną
Nie mam zdania
Nie zmieni się

37,1%
9,0%
6,6%

Jak atrakcyjne wydają Ci się być poniższe rozwiązania?
Uporządkuj je od najatrakcyjniejszego do najmniej atrakcyjnego (średnia ranga)
Możliwość umówienia się na wizytę on-line
Dedykowany e-system, poprzez który lekarz
ma dostęp do wszystkich informacji
o pacjencie, jego historii i wynikach
Elektroniczna recepta
Powiadomienia przypominające o wizycie
w aplikacji mobilnej
Możliwość dokonania płatności poprzez
aplikację mobilną
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2,25
2,62
3,01
3,26
3,87

Czy chciałbyś/chciałabyś otrzymywać drogą elektroniczną receptę/zwolnienie?
TOTAL (n=1000)

73,4

Kobiety (n=523)

71,1

Mężczyźni (n=477)

5,5

71,1

30-39 lat (n=185)

69,4

4,2 13,0

6,9

16,0

3,8
9,4

2,9 9,4

8,6

3,2 12,9

7,9

76,0

60 lat i więcej (n=268)

6,9

5,4 11,0

79,1

50-59 lat (n=175)

15,4

9,1

74,1

40-49 lat (n=161)

6,9

6,6

75,8

16-29 lat (n=212)

14,3

5,7

18,9

5,9

tak
nie
nie jestem przekonany/a do tego pomysłu
nie mam zdania

73,4% badanych chciałoby otrzymywać
drogą elektroniczną receptę/zwolnienie.

Starsi ludzie także chcieliby otrzymywać receptę/zwolnienie
drogą elektroniczną. W grupie wiekowej 50+ to aż 72,7%.

www.drw.pl
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Jak według Ciebie rozwój telemedycyny wpłynie na życie społeczne?
6,6

TOTAL (n=1000)

67,4

6,6

14,6

11,4

Kobiety (n=523)

68,0

7,5

12,0

12,4

Mężczyźni (n=477)

66,6

16-29 lat (n=212)

71,8

30-39 lat (n=185)

64,2

40-49 lat (n=161)

63,9

50-59 lat (n=175)
60 lat i więcej (n=268)

5,7

65,1
69,6

17,5
9,0

8,0
4,6

10,8

15,6
17,5

5,4
5,8

17,1
13,5

10,2
8,3
12,3
14,0
12,3
11,1

wpłynie pozytywnie
wpłynie negatywnie
nie będzie miał wpływu
nie mam zdania

67,4% badanych jest zdania, że rozwój telemedycyny w Polsce
pozytywnie wpłynie na życie społeczne.

26% Polaków nie ma zdania lub twierdzi, że rozwój telemedycyny
nie będzie miał wpływu na życie społeczne.
8

www.drw.pl

Co Twoim zdaniem usprawniłoby pracę lekarza?
Oceń od 1 do 5, gdzie 1 to najmniej, a 5 najwięcej (średnie - skala 1-5)
Więcej czasu przeznaczanego
na jednego pacjenta

4,01

Prowadzenie
e-dokumentacji medycznej
Prowadzenie
kalendarza terminów on-line
Możliwość wypisywania recept/
zwolnień w formie elektronicznej

4,06
3,97
4,02

Posiadanie zintegrowanego systemu
ze wszystkimi wynikami i historią pacjentów
Zamawianie leków/
odnawianie recept on-line
3,50
3 - środek skali

4,19
4,04

średnia 4,05

4,50
najwięcej

Według badanych największym usprawnieniem dla pracy lekarzy
byłoby posiadanie zintegrowanego systemu ze wszystkimi
wynikami i historią chorób pacjentów.

www.drw.pl
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Co pozytywnego przyniesie „cyfryzacja służby zdrowia”?
Zmniejszą się kolejki

60,1%

Lekarz będzie mógł więcej czasu poświęcić
pacjentowi (a nie dokumentacji i procedurom)

58,7%

Łatwiejsze stanie się rozczytywanie recept

54,5%

Możliwe będzie konsultowanie się z lekarzem
nawet z dużego dystansu

49,7%

Diagnozowanie chorób będzie łatwiejsze
i dokładniejsze dzięki zintegrowanemu
systemowi historii chorób

45,7%

Skróci się czas przeznaczony przez lekarza
na 1 pacjenta
Inne, jakie?
Nie mam zdania

39,5%
0,1%
7,9%

Największą zaletą cyfryzacji służby zdrowia będzie to,
że zmniejszą się kolejki i lekarz
będzie mógł więcej czasu poświęcić pacjentowi.
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Co pozytywnego przyniesie „cyfryzacja służby zdrowia”?
61,1%
59,5%
57,3%
54,2%
65,2%

Zmniejszą się kolejki

56,4%
54,9%
50,1%
55,4%

Lekarz będzie mógł więcej czasu poświęcić
pacjentowi (a nie dokumentacji i procedurom)

55,3%
56,4%
47,1%
51,0%
59,2%

Łatwiejsze stanie się rozczytywanie recept

Możliwe będzie konsultowanie się z lekarzem
nawet z dużego dystansu

49,6%
47,8%
47,2%
49,9%
52,4%

Diagnozowanie chorób będzie łatwiejsze
i dokładniejsze dzięki zintegrowanemu
systemowi historii chorób

45,0%
44,3%
38,8%
42,9%
53,3%
36,4%
40,0%
37,8%
34,8%
45,7%

Skróci się czas przeznaczony przez lekarza
na 1 pacjenta

Inne, jakie?

Nie mam zdania

70,5%

0,0%
0,0%
0,7%
0,0%
0,0%
4,3%
7,6%
12,0%
9,0%
7,7%

16-29 lat (n=212)
30-39 lat (n=185)
40-49 lat (n=161)
50-59 lat (n=175)
60 i więcej lat (n=268)

Starsi ludzie widzą najwięcej pozytywnych zmian,
które przyniesie cyfryzacja służby zdrowia.

www.drw.pl
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Czy według Ciebie lekarze poświęcają za dużo czasu
na wypełnianie dokumentacji medycznej?

TOTAL (n=1000)
Kobiety (n=523)
Mężczyźni (n=477)
16-29 lat (n=212)
30-39 lat (n=185)
40-49 lat (n=161)
50-59 lat (n=175)
60 lat i więcej (n=268)

32,0

40,0

35,4

37,9

28,4

42,3

23,4

1,5

13,6

5,5 6,4

1,2

17,8

40,5

37,1

40,4

40,3

8,0 6,4

11,6 4,2 9,3
12,8

42,6

7,8 8,0
6,6 10,4

16,3
36,2

30,2

6,6 7,2

11,7

38,8

27,3

12,7

1,5
1,6

6,7 5,2 5,2 0,0

raczej za dużo
poświęcają idealną ilość czasu
raczej za mało
zdecydowanie za mało
nie mam zdania

72% badanych uważa, że lekarze poświęcają za dużo lub zdecydowanie
za dużo czasu na wypełnianie dokumentacji medycznej.

Aż 76,8% w grupie wiekowej 50+ uważa, że lekarze poświęcają
za dużo lub zdecydowanie za dużo czasu na dokumentację medyczną.

www.drw.pl

3,0

9,6 5,2 1,5
1,8

tak, zdecydowanie za dużo
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1,8

Ile podczas typowej wizyty zajmują lekarzowi czynności organizacyjne
związane z obsługą danych pojedynczego pacjenta?
Szukanie historii choroby

3,86 min

(n=940) + 6% więcej niż 10 min

4,01 min

(n=946) + 5% więcej niż 10 min

Wypisywanie zwolnień

4,09 min

(n=934) + 7% więcej niż 10 min

Uzupełnianie danych osobowych

4,16 min

(n=939) + 6% więcej niż 10 min

Wypisywanie recept

Rx

Lekarzowi podczas wizyty czynności organizacyjne
zajmują średnio 16,12 min.

Długość przeciętnej wizyty to 20 min, więc lekarzowi zostają
niecałe 4 minuty na zbadanie pacjenta.
Trzeba mieć także na uwadze, że wizyty u internistów mogą trwać krócej.
www.drw.pl
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Wnioski z badania
1. System e-zdrowia w Polsce jest słabo rozwinięty.
a. 65,2% Polaków uważa system e-zdrowia za słabo lub bardzo słabo rozwinięty.
b. Najbardziej negatywnie oceniającymi poziom cyfryzacji medycyny w Polsce są osoby
w grupie wiekowej 50+ (71,6%) oraz mieszkańcy największych miast (77%), ale słabe
oceny przyznają także mieszkańcy wsi (63%).
c. Najbardziej pozytywną opinię na ten temat mają ludzie młodzi – 14% uważa, że polski
system e-zdrowia jest dobrze lub bardzo dobrze rozwinięty.
2. Dokumentacja i procedury zajmują lekarzom za dużo czasu.
a. 72% ankietowanych uważa, że wypełnianie dokumentacji medycznej pochłania lekarzom
za dużo czasu. W grupie wiekowej 50+ uważa tak aż 76,8% badanych.
b. Według ankietowanych lekarz podczas przeciętnej wizyty poświęca ponad 16 minut
na czynności organizacyjne. Przy założeniu, że wizyta trwa 20 minut (a w przypadku tych
refundowanych często także krócej), lekarzowi zostają niecałe 4 minuty na zbadanie
pacjenta.
3. Telemedycyna w Polsce potrzebuje usprawnień.
a. 59% badanych twierdzi, że wprowadzenie rejestracji on-line na refundowane wizyty
byłoby atrakcyjnym rozwiązaniem.
b. 57% ankietowanych wskazało zintegrowany system przechowujący informacje o pacjencie
jako użyteczny i potrzebny.
c. Niemal 3 na 4 osoby chciałyby otrzymywać receptę lub zwolnienie drogą elektroniczną
(np. poprzez e-mail), w tym osoby w grupie wiekowej 50+ – 72,7%.
4. Rozwój telemedycyny w Polsce będzie miał pozytywny wpływ na życie społeczne.
a. Takiego zdania jest 67,4% badanych.
b. 60% ankietowanych wskazuje zmniejszenie się kolejek jako korzyść płynącą z cyfryzacji
medycyny.
c. Jako ową korzyść 59% respondentów wskazuje także możliwość poświęcenia pacjentowi
więcej czasu (jak dotąd przeznaczanego na dokumentację i procedury).
d. Rozwój telemedycyny w Polsce najbardziej pozytywnie oceniają ludzie starsi – wskazują
najwięcej korzyści, które przyniesie.
e. 26% Polaków nie ma zdania lub twierdzi, że rozwój telemedycyny nie będzie miał
wpływu na życie społeczne.
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Komentarz
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Zgodnie z wynikami z otrzymanego badania 73,4% badanych chciałoby otrzymywać drogą
elektroniczną receptę/zwolnienie. W tym miejscu warto zaznaczyć, że e-recepta – pierwsza
z funkcjonalności uruchamianych w ramach centralnego Projektu P1, za którego wdrożenie
odpowiada Centrum, będzie dostępna pod koniec pierwszego kwartału 2018 roku i podmioty
lecznicze będą już mogły korzystać z tego rozwiązania. Dodatkowo, zgodnie z obecnie procedowanym rządowym projektem Ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw obowiązek prowadzenia recept w postaci elektronicznej
będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 roku.
Z raportu wynika, że 67,4% badanych jest zdania, że rozwój telemedycyny w Polsce pozytywnie
wpłynie na życie społeczne. Centrum, widząc potrzebę rozwoju tej dziedziny, od jakiegoś czasu
prowadzi działania, które mają na celu rozwój telemedycyny oraz dostęp do tego rodzaju
działań dla obywateli. W 2015 roku brało udział w pracach nad zmianami prawnymi, które
umożliwiły rozwój telemedycyny. W ostatnim czasie Centrum wspólnie ze Śląskim Centrum
Chorób Serca złożyło wniosek o włączenie do publicznego finansowania kolejnej usługi telemedycznej – telemonitoringu osób z implantowanym ICD lub CRT-D. Ważne jest, że podane
w badaniu wyniki pokrywają się z potrzebami, które zostały wskazane jako główne kierunki
rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Ciekawą kwestią wynikającą z raportu jest fakt, że osoby starsze, tj. powyżej 60 roku życia
widzą pozytywne zmiany, które będą następstwem informatyzacji placówek. Jest to bardzo
dobra informacja, gdyż to właśnie o tej grupie najczęściej się mówi w kontekście braku
odpowiednich umiejętności potrzebnych do obsługiwania komputera oraz różnych aplikacji.

www.drw.pl
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Komentarze ekspertów

Z raportu jasno wynika, że pacjenci pozytywnie postrzegają planowaną cyfryzację medycyny.
Oczekują też, że przyczyni się ona do korzystnych zmian w służbie zdrowia. Uważam,
że w praktyce skorzystają na niej wszyscy, ale aby tak się stało, potrzebny jest jednolity system
gromadzenia i przepływu informacji, z drugiej zaś strony – niezbędne są profesjonalne narzędzia, które umożliwią dostęp do tego systemu. Takie narzędzia – na przykład Gabinet drWidget
zaprojektowany przez LekSeek Polska – są już gotowe. To specjalistyczne oprogramowanie
do całościowego zarządzania praktyką lekarską, a jednym z jego atutów jest to, że w pełni
dostosuje się do wszystkich wymogów cyfryzacyjnych, gdy tylko zostaną wprowadzone.
Środowisko medyczne już doceniło ten program: obecnie korzysta z niego – w takim zakresie,
na jaki pozwalają obowiązujące przepisy – kilkanaście tysięcy lekarzy.
Grzegorz Firczyk
Szef Działu eMarketingu Polpharma

System ochrony zdrowia jest gotowy na wprowadzenie technologii cyfrowych. Interakcje
ze służbą zdrowia rozpoczynają się w gabinetach lekarskich i stanowią jedno z największych
„wąskich gardeł” do wzrostu wydajności i cyfryzacji. Innowacyjne produkty, które mogą stanowić
inteligentne rozwiązanie dla praktyki lekarskiej, w tym bezproblemowej łączności między
lekarzami a pacjentami, będą miały zasadnicze znaczenie dla rozwoju cyfryzacji służby zdrowia.
.
Ranjan Singh
Operating Partner, Penta Investments
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Zgodnie z raportem, który trzymają Państwo w rękach, lekarz podczas przeciętnej wizyty
spędza średnio ponad 16 minut na działaniach związanych z dokumentacją medyczną (m.in.
wypisuje recepty, zwolnienia, zapoznaje się z historią choroby i wynikami). Zostają mu
zaledwie 4 minuty na rozmowę z pacjentem i zbadanie go. Często jest to czas krótszy,
ponieważ nie każda wizyta trwa aż 20 minut. Uważam, że cyfryzacja służby zdrowia
przyniesie korzyści w postaci skrócenia czasu przeznaczanego przez lekarza na biurokratyczne
czynności i dzięki temu będzie mógł on skupić się na pacjencie, a nie tylko jego dokumentach.
Myślę także, że dobrze skonstruowane oprogramowanie zautomatyzuje pracę lekarzy na tyle,
że podczas wizyty lekarz będzie mógł poświęcić więcej czasu samemu pacjentowi,
a jednocześnie czas jej trwania skróci się, co wpłynie na skrócenie kolejek do specjalistów.
lek. med. Filip Diks
kardiolog

Biurokracja, która „rządzi” służbą zdrowia, jest utrudnieniem zarówno dla lekarzy, jak
i pacjentów. Zwłaszcza osoby przewlekle chore dobrze wiedzą, co to znaczy, gdy przed każdą
kolejną wizytą trzeba pamiętać o skompletowaniu i zabraniu ze sobą wyników badań,
skierowań, zaleceń. A przecież zdarza się i tak, że ktoś zgubi jakiś ważny dokument i odzyskanie
go nie jest takie proste. Potem plik dokumentów, przyniesionych przez pacjenta, trafia w ręce
lekarza, który najpierw się z nimi zapoznaje, a potem zabiera się za wypisywanie recept,
skierowań – oczywiście odręcznie. Traci na to czas, który mógłby przeznaczyć na rozmowę
z pacjentem. Cyfryzacja oznacza utworzenie jednolitego systemu, dzięki któremu lekarze
i pacjenci będą mieć dostęp do kompletu dokumentów – za pomocą takiego oprogramowania,
jak Gabinet drWidget, opracowany przez LekSeek Polska. Lekarze, którzy już z niego korzystają,
potwierdzają, że można dzięki niemu zyskać nawet 10 minut przy każdej wizycie.
Piotr Miluski
Project manager, LekSeek Polska
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