
20 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 8/2021

Wprowadzenie

P andemia COVID-19 w  istotny sposób wpłynęła 
na rozwój telemedycyny, zarówno na świecie, jak 

i  w  Polsce, czyniąc z  niej istotne rozwiązanie do świad-
czenia usług medycznych. Umożliwiła szerszy dostęp do 
usług medycznych, zapewniła bezpieczeństwo pacjentom 
oraz ograniczyła ryzyko zakażenia podczas świadczenia 
usług, zarówno z  perspektywy pacjenta, jak i  personelu 
medycznego. Telemedycyna niesie ze sobą wiele korzyści, 
umożliwia bowiem sprawną realizację usług, poprawia 
komunikację personelu medycznego z  pacjentami, skra-
cając niezbędny czas do świadczenia tychże usług. Po-
mimo iż telemedycyna w Polsce jest stosunkowo nowym 
rozwiązaniem (Raczyńska, 2020; Robakowski, Synoweć, 
2020), to była już znacznie wcześniej szeroko stosowana 
w innych krajach, takich jak: Stany Zjednoczone, Kanada 
czy  Australia (Orlando i in., 2019). Pandemia COVID-19 
z jednej strony przyspieszyła rozwój telemedycyny, a z dru-
giej stworzyła nowe i unikalne warunki, które nie zostały 
do tej pory wystarczająco zbadane. W związku z tak ziden-
tyfikowaną luką badawczą celem naukowym artykułu jest 
ocena czynników satysfakcji pacjentów z  telekonsultacji 
w kontekście doświadczenia z systemem w okresie pande-
mii COVID-19. Pojęcie doświadczenia z systemem odno-
si się do odczuć pacjentów podczas korzystania z systemu 
telemedycyny i dotyczy ono zarówno wsparcia technicz-
nego oraz operacyjnego, jak i komfortu pacjenta podczas 
telekonsultacji (Orlando i  in., 2019). Należy wskazać, iż 
doświadczenie z systemem jest w swym ujęciu pojęciem 
węższym od pojęcia satysfakcja, ale stanowi jeden z jego 
wymiarów (Orlando i  in., 2019). Na potrzeby realizacji 
celu badawczego przeprowadzono szczegółową analizę 
literatury przedmiotu z  wykorzystaniem takich baz da-
nych, jak: Medline, ProQuest, PubMED, Ebsco, Google 
Scholar, WoS. Analizy te pozwoliły określić aktualny stan 
badań związanych z doświadczeniami pacjentów z wyko-
rzystaniem telemedycyny, zidentyfikować najważniejsze 
publikacje w tym obszarze i stworzyć narzędzie badawcze. 
Badania zrealizowano z Polsce w 2021 roku z wykorzysta-
niem metody CATI. Zaprezentowane w artykule wyniki 
rozważań i prowadzonych badań empirycznych będą sta-
nowić wytyczne dla zarządzających jednostkami opieki 
zdrowotnej w  kontekście sprawnego świadczenia usług 

medycznych realizowanych zdalnie oraz płaszczyznę do 
dalszych badań i dociekań naukowych.

Telemedycyna w warunkach COVID-19 

R ok 1998 zapoczątkował wprowadzenie terminu tele-
medycyna, który definiuje się jako synchroniczne lub 

niesynchroniczne konsultacje lekarza z pacjentem z  wy-
korzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej 
w celu pominięcia odległości geograficznej i funkcjonalnej 
(Stephanie, Sharma, 2020, Russo i in., 2021). Jej głównym 
celem jest diagnostyka i  leczenie odbywające się między 
świadczeniodawcą a  oddalonym geograficznie pacjentem 
(Bove i  in., 2013, s.  615). Konsultacja zdalna jest narzę-
dziem telemedycyny i  została określona jako konsultacja 
lekarska za pośrednictwem telekomunikacji na odległość, 
zazwyczaj w celu diagnozy lub leczenia pacjenta w miejscu 
oddalonym od pacjenta lub lekarza pierwszego kontaktu. 
Telekonsultacje zdalne (określane także jako teleporady) 
to porady w  formie rozmowy telefonicznej, wideorozmo-
wy z  wykorzystaniem komunikatora (WhatsApp, Skype) 
oraz rozmowy wideo za pośrednictwem platformy (Teams, 
Zoom) (Walsh i  in., 2006, s. 85). Prawidłowo przeprowa-
dzona telekonsultacja przynosi znaczne korzyści w  posta-
ci: szybkiego dostępu do informacji medycznej, poprawy 
jakości opieki zdrowotnej oraz zwiększenia zaufania do 
personelu medycznego (Nerlich i  in., 2002, s.  411). Ze 
względu na brak fizycznej obecności pacjenta ostateczna 
decyzja diagnostyczna opiera się głównie na informacjach 
przez niego przekazanych lekarzowi. Jakość decyzji zależy 
przede wszystkim od ilości i jakości otrzymanych informa-
cji czy dostępnej elektronicznej dokumentacji medycznej. 
Istotne jest także, aby była możliwość dostarczenia pełnej 
dokumentacji: dokumentów medycznych w  formie zdjęć 
lub nagrań wideo (Akkoyun, 2012, s.  128), a  poprawna 
jakość otrzymanych danych przyczynia się do zwiększe-
nia precyzji postawienia diagnozy w odpowiednim czasie 
(Walsh i in., 2006, s. 85). 

Pandemia COVID-19 przyczyniła się do szybkiej trans-
formacji systemów opieki zdrowotnej na całym świecie. 
Sprawiła, że telemedycyna stała się niezbędna do świad-
czenia usług medycznych, umożliwiając udzielanie porad 
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bez narażania pacjentów i  lekarzy na nadmierne ryzyko 
wynikające z rozprzestrzeniania się wirusa (Kumar i  in., 
2020; Ramaswamy i in., 2020). W Stanach Zjednoczonych 
w 2019 roku telekonsultacje stanowiły 8% wszystkich wi-
zyt lekarskich, natomiast tylko w okresie od 2 marca do 
14 kwietnia 2020 roku liczba konsultacji wzrosła ponad 
sześciokrotnie (Mann i  in., 2020). Do marca 2020 roku 
stosowanie telekonsultacji było w Polsce znikome. Należy 
podkreślić, iż wielu autorów wskazuje, iż telemedycyna 
nie wyeliminuje całkowicie wizyt bezpośrednich w  pod-
miotach leczniczych, ale może w znacznej części je zastą-
pić (Cremades i in., 2020; Layfield i in., 2020; Pinar i in., 
2020, s. 1-6; Tenforde i in., 2020, s. 977–981). 

Wśród podstawowych przyczyn niskiego wykorzy-
stania telemedycyny przed pandemią COVID-19 wska-
zywano odczuwanie przez pacjentów braku komfortu 
w  korzystaniu z  technologii telemedycznych (Leonard-
sen i in., 2020; Sansom-Daly i in., 2020). Doświadczenie 
pacjentów związane z  wykorzystaniem systemu tele-
medycyny, nazywane w  uproszczeniu doświadczeniem 
z  systemem, jest jednym z  najczęściej mierzonych wy-
miarów satysfakcji pacjenta (Orlando i in., 2019). Bada-
cze postulują dwa główne aspekty doświadczenia z  sys-
temem: fizyczny i behawioralny. Dyskusja w literaturze 
przedmiotu dotycząca fizycznych aspektów doświadcze-
nia pacjentów z  systemem koncentruje się głównie na 
technicznym i  operacyjnym wsparciu pacjentów pod-
czas telekonsultacji. Świadomość pacjentów, że mogą 
liczyć na wsparcie w przypadku jakichkolwiek zakłóceń 
lub problemów technicznych, była silnie akcentowana 
i  ta została wskazana jako najważniejszy czynnik wpły-
wający na postrzeganie jakości telekonsultacji (Bradbu-
ry i  in., 2016; Dick i  in., 1999). Zapewnienie wsparcia 
technicznego jest ważne dla zmniejszenia ryzyka na-
rastania dysproporcji w  dostępie do opieki zdrowotnej 
(Tenforde i  in., 2020) oraz zapewnienia trwałości ko-
rzystania z  telemedycyny (Pinar i  in., 2020). Dyskusja 
z kolei na temat behawioralnych aspektów doświadcze-
nia pacjentów z systemem koncentrowała się głównie na 
komforcie pacjenta podczas telekonsultacji (Leonardsen 
i  in., 2020; Sansom-Daly i  in., 2020). Inni badacze sku-
pili się na komforcie pacjenta jako zjawisku ogólnym 
(Bradbury i in., 2016), przy czym część z nich dokładnie 
analizowała poszczególne aspekty telekonsultacji, zwra-
cając uwagę np. na eliminację hałasu z gabinetu podczas 
telekonsultacji, wsparcie emocjonalne, staranny dobór 
odpowiednich słów wyrażających empatię (Fleischhac-
ker, 2020). Z punktu widzenia komfortu pacjenta bardzo 
istotnymi czynnikami podkreślanymi w literaturze były 
oszczędności czasu i  kosztów związane z  dojazdem do 
placówki medycznej (Layfield i  in., 2020). Telemedy-
cyna to alternatywny sposób świadczenia usług, który 
umożliwia osobom mieszkającym np. na obszarach 
wiejskich, dostęp do opieki zdrowotnej w ich lokalnych 
społecznościach. Cyfryzacja systemu ochrony zdrowia 
jest dobrym kierunkiem, jednakże osoby o  niskim po-
chodzeniu społeczno-ekonomicznym, dzieci i  osoby 
starsze (Syed i  in., 2013) oraz osoby niepełnosprawne 
i  z  wieloma chorobami współistniejącymi zaliczają się 

do grup najbardziej narażonych na wykluczenie cyfrowe 
(Jang-Jaccard i in., 2014). Pandemia przyspieszyła trans-
formację cyfrową. Proces dostosowania usług opieki 
zdrowotnej systematycznie rośnie, zatem pogłębia się też 
przepaść cyfrowa między pacjentami. Dlatego nie moż-
na całkowicie zdigitalizować systemu, natomiast należy 
promować nowe rozwiązania i  informować pacjentów 
o tym, jakie korzyści mogą przynieść (Korczak, 2019).

W  kontekście aspektu behawioralnego często pod-
kreślano obawy pacjentów przed naruszeniem bezpie-
czeństwa i  ujawnieniem danych dotyczących stanu ich 
zdrowia (Bradbury i in., 2016; Dick i in., 1999). Kolejnym 
istotnym elementem komfortu pacjenta była odpowied-
nio zbudowana relacja z lekarzem (Chang i in., 2019).

Postępująca zmienność otoczenia, w  tym pojawienie 
się pandemii COVID-19, zwiększyła oczekiwania klien-
tów w  zakresie świadczenia usług zdalnych. Placówki 
medyczne zmieniły sposób działania, realizując w  głów-
nym zakresie usługi lecznicze w  sposób zdalny, co jest 
w  Polsce zjawiskiem nowym i  wymaga rozpoznania za-
równo od strony teoretycznej, jak i empirycznej. Analiza 
literatury przedmiotu oraz obserwacja sytuacji na rynku 
usług medycznych spowodowanej pandemią wykazują, iż 
niezwykle ważne jest prowadzenie pogłębionych badań 
w zakresie doświadczenia pacjentów z narzędziami oraz 
systemami, które umożliwiają realizację telekonsultacji. 

Metoda badawcza

B adania empiryczne na temat doświadczeń pacjen-
tów z  systemem w  kontekście realizowanych usług 

zdalnych przeprowadzono w  okresie od 25.02.2021 do 
12.03.2021  r. w  grupie pacjentów korzystających z  tego 
rodzaju opieki w trzech placówkach podstawowej opieki 
zdrowotnej w  Warszawie (82 pacjentów) oraz w  jednej 
placówce w  Radomiu (22  pacjentów). Wszystkie cztery 
placówki wytypowane do badania posiadały infrastruk-
turę do przeprowadzenia wywiadów telefonicznych 
(callcenter), co było istotne, biorąc pod uwagę obostrzenia 
wprowadzone w okresie stanu zagrożenia epidemicznego 
w związku z wysokim ryzykiem zakażenia wirusem CO-
VID-19. Infrastruktura ta pozwoliła na przeprowadzenie 
anonimowej ankiety telefonicznej wspomaganej kompu-
terowo (CATI). Z bazy danych przychodni wybrano loso-
wo 110 pacjentów powyżej 18 roku życia (grupa celowa), 
którzy korzystali z telekonsultacji od listopada 2020 roku 
(w  okresie pandemii COVID-19, od momentu rozpo-
częcia udzielania w  formie zdalnej świadczeń w ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej przez placówki). Wszyscy 
pacjenci zakwalifikowani do badania wyrazili zgodę na 
udział w badaniu1.

Narzędziem badawczym był opracowany przez 
autorów kwestionariusz pomiaru satysfakcji pacjenta 
z podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej w  formie 
zdalnej, którego jednym z wymiarów było doświadczenie 
pacjentów z systemem (tab. 1). Kwestionariusz został oce-
niony pod kątem etycznym przez Senacką Komisję Etyki 
Zawodowej Polityki Warszawskiej. Uzyskano certyfikat 
etycznej oceny badań naukowych.
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Wśród pytań kwestionariuszowych służących do 
pomiaru zastosowano 5-stopniową skalę Likerta, zgod-
nie z  następującymi oznaczeniami: zdecydowanie się 
nie zgadzam (1), raczej się nie zgadzam (2), trudno 
powiedzieć (3), raczej się zgadzam (4), zdecydowanie 
się zgadzam (5). Niezbędne obliczenia wykonano za 
pomocą programu IBM SPSS Statistics w  wersji 26. 
Dobrana próba badawcza była celowa, będzie stanowić 
podstawę realizacji szerszych badań w Polsce w ramach 
prowadzonego projektu2.

Wyniki badań

W   realizowanym badaniu uwzględniono wybrane 
kryteria respondentów, do których zaliczono: 

wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz wykształcenie. Fi-
nalnie w badaniach wzięło udział 104 pacjentów (55,8% 
kobiet oraz 44,2% mężczyzn) w  6  grupach wiekowych 
(rys. 1).

Respondentami były następujące osoby: zamężne 
(38,5%), w stanie wolnym (28,8%), owdowiałe (20,2%) 
oraz rozwiedzione (12,5%). Uwzględniając kryterium 

miejsca zamieszkania, udział procentowy kształtował 
się następująco: osoby zamieszkujące bardzo duże 
miasto (ponad 250 tys. mieszkańców) – 70,2%, miesz-
kańcy dużych miast (od 100 do 250 tys. mieszkańców) 

–  20,2%, średnich miast (od 20 do 100 tys. mieszkań-
ców) – 4,8%, wsi – 2,9% (3 osoby) oraz małych miast 
(poniżej 20 tys. mieszkańców) –  1,9%. Najliczniejszą 
grupę stanowiły osoby z  wykształceniem wyższym 
(52,9%), następnie z  wykształceniem średnim (26%), 
z  wykształceniem zawodowym (14,4%) oraz podsta-
wowym bądź gimnazjalnym (6,7%). Osoby pracujące 
to 46,2% respondentów, a emeryci i  renciści to 43,3% 
badanych. Osób bezrobotnych było zaledwie 4,8%, 
z kolei uczniów/studentów 2,9%, prowadzących własną 
działalność gospodarczą 1,9%, a inną aktywność zawo-
dową 1% badanych. 

Pacjenci, którzy udali się do danej placówki na 
pierwszą wizytę (12,5%), deklarowali najczęściej, 
że stan ich zdrowia wymaga sporadycznych wizyt 
(6,73%). Natomiast 4  osoby odczuwały potrzebę rzad-
kich wizyt (3,85%), a 2 osoby wizyt częstych (1,92%). 
Wizyty kontrolne i okresowe, obejmujące kontynuację 

Tabela 1. Stwierdzenia dotyczące realizacji usług telemedycznych z perspektywy doświadczenia pacjentów z systemem zawarte 
w kwestionariuszu ankiety

Nazwa zmiennej Stwierdzenie

D
oś

w
ia

dc
ze

ni
e z

 sy
ste

m
em

S1 Uważam, że wsparcie techniczne, które otrzymałem w trakcie telekonsultacji, było odpowiednie

S2 Telekonsultacja przebiegała bez zakłóceń technicznych

S3 Mogę łatwo skorzystać z elektronicznej dokumentacji medycznej

S4 Czułem/łam się komfortowo, omawiając moje problemy zdrowotne z lekarzem za pośrednictwem telefonu lub Internetu

S5 Uważam, że telekonsultacja pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa i poufności moich danych jako pacjenta

S6 Uważam, że telekonsultacja zapewnia oszczędność kosztów

S7 Uważam, że telekonsultacja zapewnia oszczędność czasu

S8 Uważam, że opieka, jaką otrzymałem podczas telekonsultacji, jest tak dobra jak bezpośrednie spotkanie z lekarzem pierwszego 
kontaktu

S9 Uważam, że telekonsultacja jest akceptowalnym sposobem rozwiązania mojego problemu zdrowotnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie wcześniej przedstawionego przeglądu lteratury

Rys. 1. Charakterystyka próby badawczej (grupy wiekowe i płeć pacjentów)
Źródło: opracowanie własne
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leczenia bądź leczenie chorób przewlekłych, odbywa-
ły się raz na kwartał (9,62%), raz w miesiącu (9,62%), 
raz w  roku (7,69%), natomiast kilka razy w  miesiącu 
z porad zdalnych korzystały 3 osoby (2,88%). Koniecz-
ność zapisania się do lekarza rodzinnego z  powodu 
profilaktyki i  promocji zdrowia (w  tym szczepień), 
wskazało: rzadko 7,69%, sporadycznie 4,81% i  często 
2,88% badanych. Najliczniejsza grupa pacjentów, która 
zgłaszała realizację spraw, takich jak: uzyskanie recep-
ty, skierowania do lekarza specjalisty bądź zwolnienia, 
umawia się na wizyty raz na kwartał (22,12%). Pozosta-
li pacjenci korzystali z porad raz w roku (8,65%), kilka 
razy w miesiącu (6,73%) i raz w miesiącu (3,85%). Na 
inny powód konieczności skorzystania z porady wska-
zała jedna osoba, która zadeklarowała, iż umawia się na 
wizyty do lekarza POZ raz na kwartał. Badani pacjenci 
najliczniej udają się na wizyty raz na kwartał (44,23%) 
i raz w roku (27,88%), natomiast najmniej licznie – raz 
w  miesiącu (18,27%) i  kilka razy w  miesiącu (9,62%). 
Taka sytuacja może wynikać z  faktu, że w  czasie pan-
demii COVID-19 pacjenci nie korzystają z konsultacji, 
jeśli nie mają pilnych powodów. Łączny rozkład dwóch 
zmiennych: częstotliwości wizyt i powodu jej realizacji 
przez pacjentów przedstawia tabela 2.

W  przeprowadzonym badaniu doświadczenie pa-
cjentów z  systemem wpływa na jakość telekonsultacji 
i stanowi jeden z głównych czynników oddziałujących 
na satysfakcję pacjentów z korzystania z telemedycyny. 
Doświadczenie z systemem zostało zdefiniowane jako: 
komfort fizyczny i behawioralny w korzystaniu z tech-
nologii telemedycznych podczas pandemii COVID-19 
w ramach opieki zdrowotnej. Rozważania w kontekście 
aspektów technicznych dotyczą głównie wsparcia ope-
racyjnego (S1) dla pacjentów w trakcie telekonsultacji 

w  przypadku ewentualnych zakłóceń (S2), a  także 
możliwości skorzystania z elektronicznej dokumentacji 
medycznej (S3). Aspekty behawioralne sprowadzają się 
do komfortu pacjenta podczas telekonsultacji (S4), za-
pewnienia bezpieczeństwa i poufności jego danych (S5) 
oraz oszczędności kosztów (S6) i czasu (S7) w wyniku 
braku konieczności dojazdu do placówki medycznej. 
Możliwe jest porównanie porady zdalnej z  bezpośred-
nim spotkaniem z  lekarzem (S8) oraz określenie, czy 
telekonsultacja była akceptowalnym sposobem rozwią-
zania problemu zdrowotnego (S9).

Wartość współczynnika alfa Cronbacha wykazała 
bardzo dobrą spójność wewnętrzną wymiaru doświad-
czenia pacjentów z  systemem podczas telekonsultacji 
(α=0,802). Wyniki przeprowadzonej analizy rzetelno-
ści przedstawiono w tabeli 3.

Statystyki opisowe zmiennych odnoszących się do 
doświadczenia pacjentów z systemem prezentuje tabela 4.

Realizowane badania empiryczne ujawniły wysoki 
potencjał telekonsultacji (głównie konsultacji telefo-
nicznych), bowiem ankietowani pacjenci pozytyw-
nie ocenili ten rodzaj świadczonych usług, zarówno 
w aspekcie technicznym, jak i behawioralnym (rys. 2).

Telekonsultacje były dla pacjentów wygodnym spo-
sobem kontaktu z  lekarzem, choć nigdy wcześniej nie 
mieli do czynienia z tego rodzaju sposobem świadczenia 
usług. Pozwalały one na bezpieczny dostęp do świad-
czeń zdrowotnych bez obawy o  zakażenie COVID-19. 
Aż 58,7% respondentów uznało, że zdecydowanie czuło 
się swobodnie, a  18,3% raczej swobodnie, omawiając 
swoje problemy zdrowotne z  lekarzem rodzinnym za 
pośrednictwem telefonu lub Internetu (S4: x̅=4,13). 
Okazało się, że 52,9% pacjentów było zdania, że opie-
ka medyczna, którą otrzymali podczas porady zdalnej 

Tabela 2. Powody i częstotliwość telekonsultacji pacjentów
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Pierwsza wizyta – diagnoza (w tym wstępna)/leczenie 7  4 2 0  13

Wizyta kontrolna/okresowa (kontynuacja leczenia lub 
leczenie przewlekłe) 8 10  10 3  31

Profilaktyka/promocja zdrowia (w tym szczepienia) 5 8 3 0 16

Sprawy administracyjne (recepta, skierowanie do specjalisty, 
zwolnienie)  9 23 4  7  43

Inne powody 0 1 0 0 1

Ogółem 29 46 19 10 104

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 3. Wyniki analizy rzetelności wymiaru doświadczenia pacjentów z systemem podczas telekonsultacji

Wymiar/ współczynnik 
alfa Cronbacha Zmienne Korelacja pozycji 

ogółem
Alfa Cronbacha 

po usunięciu pozycji

Doświadczenie 
z systemem
α=0,802

S1 – Uważam, że wsparcie techniczne, które otrzymałem 
w trakcie telekonsultacji, było odpowiednie 0,418 0,792

S2 – Telekonsultacja przebiegała bez zakłóceń technicznych 0,333 0,801

S3 – Mogę łatwo skorzystać z elektronicznej dokumentacji 
medycznej 0,403 0,801

S4 – Czułem/łam się komfortowo, omawiając moje problemy 
zdrowotne z lekarzem za pośrednictwem telefonu lub 
Internetu

0,607 0,768

S5 – Uważam, że telekonsultacja pozwala na zapewnienie 
bezpieczeństwa i poufności moich danych jako pacjenta 0,539 0,778

S6 – Uważam, że telekonsultacja zapewnia oszczędność 
kosztów 0,415 0,795

S7 – Uważam, że telekonsultacja zapewnia oszczędność czasu 0,490 0,783

S8 – Uważam, że opieka, jaką otrzymałem podczas 
telekonsultacji, jest tak dobra, jak bezpośrednie spotkanie 
z lekarzem pierwszego kontaktu

0,635 0,762

S9 – Uważam, że telekonsultacja jest akceptowalnym 
sposobem rozwiązania mojego problemu zdrowotnego 0,668 0,757

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 4. Doświadczenie pacjentów z systemem podczas telekonsultacji w opinii pacjentów (statystyki opisowe)

Zmienne

N Średnia Odchylenie 
standardowe Skośność Kurtoza

Statystyka Statystyka Statystyka Statystyka Błąd 
standardowy Statystyka Błąd 

standardowy

S1 104 4,3365 1,02029 -1,670 0,237 2,476 0,469

S2 104 4,6827 0,72760 -2,667 0,237 7,753 0,469

S3 104 2,9135 1,70157 0,029 0,237 -1,687 0,469

S4 103 4,1262 1,30369 -1,348 0,238 0,485 0,472

S5 104 4,0962 1,17844 -1,206 0,237 0,479 0,469

S6 104 3,6635 1,49179 -0,744 0,237 -0, 895 0,469

S7 104 4,3173 1,21691 -1,821 0,237 2,141 0,469

S8 104 3,3558 1,50028 -0,349 0,237 -1,341 0,469

S9 103 3,6505 1,48660 -0,728 0,238 -0,943 0,472

N Ważnych 103

Źródło: opracowanie własne 

była równie dobra jak bezpośrednie spotkanie z  leka-
rzem pierwszego kontaktu. Natomiast 32,7% badanych 
nie zgodziło się z tym stwierdzeniem, a pozostałe osoby 
czuły trudność w wyrażeniu swojego poglądu na ten te-
mat (S8: x̅=3,36). Prawie wszyscy pacjenci uważali, że 
porady zdalne przebiegały bez zakłóceń technicznych 

(S2: x̅=4,68). Z  tym stwierdzeniem zdecydowanie się 
zgodziło 79,8% badanych i  raczej się zgodziło 11,5%. 
Zdaniem 80,7% pacjentów wsparcie techniczne, które 
otrzymali podczas telekonsultacji, było odpowiednie 
(S1: x̅=4,34). Nie dostrzegano barier technologicznych 
w postaci problemów z łącznością lub słabego dostępu 
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do Internetu lub usług mobilnych. Aż 83,6% respon-
dentów uznało, że telekonsultacje zapewniają oszczęd-
ność czasu (S7: x̅=4,32), natomiast 62,5% wskazało 
na oszczędność kosztów (S6: x̅=3,66). Niestety, 41,4% 
pacjentów zgłosiło, że miało problem z  dostępem do 
elektronicznej dokumentacji medycznej (S3: x̅=2,91). 
W  trakcie badania okazało się, że porady zdalne były 
akceptowalnym sposobem rozwiązania problemu zdro-
wotnego dla 63,4% pacjentów (S9: x̅=3,65). Respon-
denci zgodzili się w  dużym (23,1%) i  bardzo dużym 
(51,9%) stopniu ze stwierdzeniem, że telekonsultacje 
zapewniają bezpieczeństwo i poufność danych pacjen-
tów (S5: x̅=4,1). 

Dyskusja wyników badań

P rowadzone postępowanie badawcze wykazało za-
sadność oraz korzystność świadczenia usług tele-

konsultacji w Polsce w warunkach światowej pandemii 
COVID-19. Dla wielu pacjentów oznaczało to jedyną 
możliwość kontynuacji leczenia w  warunkach ogra-
niczonej dostępności oraz korzystania z  podstawowej 
opieki zdrowotnej. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż pacjenci pozytywnie 
ocenili możliwości korzystania z  tego rodzaju usług 
oraz nie zgłaszali trudności technicznych podczas 
telekonsultacji. Ponad połowa badanych pacjentów 
wskazała, iż opieka medyczna, którą otrzymali podczas 

telekonsultacji, była porównywalna do bezpośredniej 
wizyty. Z punktu widzenia zarządzających placówkami 
medycznymi tego rodzaju usługi powinny być konty-
nuowane oraz poszerzane z  uwzględnieniem innych 
dostępnych środków łączności i komunikacji z pacjen-
tem, np. platform umożliwiających nie tylko rozmowę, 
ale również obserwację pacjenta (np. InTouch, Zoom, 
Doxy.me, Google Hangouts, Apple Facetime, Skype, 
Upfox, VSee, Epic Warp, Doximity). Wprowadzenie 
takich rozwiązań pozwoli na bliższy kontakt z pacjen-
tem (niż rozmowa telefoniczna), ale przede wszystkim 
umożliwi pełniejszą diagnozę dzięki bezpośredniej 
relacji.

Telemedycyna jest rozwiązaniem korzystnym zarów-
no z  punktu widzenia pacjenta, jak i  zarządzającego 
placówką medyczną. Pacjenci nie tracą czasu na dojazd 
do lekarza i  nie ponoszą kosztów z  tym związanych, 
natomiast zarządzający mają możliwość optymalizacji 
wykorzystania przestrzeni placówki medycznej oraz 
organizacji pracy lekarzy. Telemedycyna może w  przy-
szłości wyeliminować konieczność realizacji części wizyt 
bezpośrednich w szczególności związanych z kontynua-
cją procesu leczenia pacjentów. 

Podsumowanie

N owa sytuacja światowej pandemii COVID-19 spo-
wodowała przyspieszenie rozwoju telemedycyny, 

Rys. 2. Realizacja usług telekonsultacji z perspektywy doświadczeń pacjentów z systemem (%)
Źródło: opracowanie własne 
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zarówno na świecie, jak i w Polsce. W wielu przypad-
kach było to jedyne możliwe rozwiązanie dostarczania 
usług medycznych pacjentom. Zrealizowane badania 
wykazały, iż telekonsultacje były dla pacjentów uży-
tecznym sposobem kontaktu z  lekarzem, mimo iż 
wcześniej nie korzystali z tego rodzaju usług. Rozważa-
nia dotyczące aspektów technicznych – doświadczenia 
z systemem dotyczyły głównie wsparcia dla pacjentów 
w  trakcie telekonsultacji, a  także możliwości sko-
rzystania z  elektronicznej dokumentacji medycznej. 
Aspekty behawioralne dotyczyły komfortu pacjenta 
podczas telekonsultacji, zapewnienia bezpieczeństwa 
i  poufności jego danych oraz oszczędności kosztów 
i  czasu w  wyniku braku konieczności dojazdu do 
placówki. Oceniane przez pacjentów kryteria zostały 
wskazane jako pozytywne. Podsumowując prowadzo-
ne rozważania, należy podkreślić, iż telemedycyna, 
która została zainicjowana w  okresie ograniczonej 
mobilności, powinna być stosowana również po okre-
sie pandemii COVID-19. Oferowanie telekonsultacji 
jako opcji w  okresie ograniczenia bezpośredniego 
dostępu do lekarzy pierwszego kontaktu umożliwia 
szybki i  bezpieczny dostęp do podstawowej opieki 
zdrowotnej dla wielu pacjentów. W kontekście prowa-
dzonych badań należy wskazać na pewne ograniczenia, 
wynikające z  faktu, iż próba badawcza obejmowała 
jedynie czterech świadczeniodawców podstawowej 
opieki zdrowotnej w Polsce w wybranych dwóch mia-
stach. Badania zaprezentowały zachodzące zjawiska 
oraz ich znaczenie dla jednostek służby zdrowia oraz 
wskazały szereg obszarów, które powinny zostać zba-
dane w sposób ukierunkowany, uwzględniając większą 
próbę badawczą oraz określone specjalizacje lekarskie. 
Powyższe ograniczenie badawcze powoduje, że ni-
niejsze badania mają charakter wstępny – pilotażowy. 
Interesującym kierunkiem kontynuacji badań byłoby 
przeprowadzenie analogicznych badań na większej 
próbie badawczej w Polsce, jak również na terenie Unii 
Europejskiej. Ponadto zainicjowane badania można 
kontynuować w  obrębie różnych podgrup (kobiety/
mężczyźni czy grupy wiekowe bądź regionalne), co 
powinno doprowadzić do pogłębienia zrozumienia 
istotnego społecznie, a także gospodarczo zagadnienia 
satysfakcji z usług telemedycznych. 
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Przypisy

1) Odpowiedzi sześciu osób z uzasadnionych przyczyn zostały 
wykluczone z  bazy zebranych danych, a  średni czas wypeł-
nienia jednej ankiety wynosił 20 minut.

2) Badania były realizowane w ramach projektu Model pracy 
zdalnej dla placówek służby zdrowia zapewniający ciągłą 
opiekę zdrowotną w warunkach ograniczonej mobilności 
społecznej w  latach 2021–2022, finansowane ze środków 
Politechniki Warszawskiej w  ramach Programu Inicjatywa 
Doskonałości-Uczelnia Badawcza (ID-UB).
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Telemedicine in the COVID-19 Pandemic. 
Patients’ Experiences with the System 

— Research Results in Poland

Summary

The COVID-19 pandemic has had a considerable impact 
on telemedicine development all over the world, including 
Poland. During the pandemic, telemedicine has become 
a  very significant means of providing medical services. 
This stems out of the fact that remote care is being used 
more and more in the conditions of the current pandemic, 
and its dissemination does not result from the need to 
use a variety of tools and techniques for communicating 
with patients. Telemedicine is a  relatively new approach 
in Poland, although it is used in practice, especially in the 
United States, USA, Canada and Australia.
The scientific objective of the article is to assess the factors 
of patient satisfaction with teleconsultation in the context 
of experience with the system during the COVID-19 pan-
demic. The following research methods and techniques 
have been used in the publication: literature analysis on 
the subject and analysis of the results of own research car-
ried out in Poland in 2021. The problems presented in the 
article have both a cognitive and practical value.
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