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SONDAŻ: Pakiet kolejkowy: Kolejki do lekarzy w Polsce będą
dłuższe w 2015 roku
Kolejki do lekarzy w Polsce będą jeszcze dłuższe po wejściu ustaw z tzw. "pakietu
kolejkowego" w 2015 roku - uważa 59% lekarzy, użytkowników największego serwisu
społecznościowego dla lekarzy www.Konsylium24.pl.

Jeszcze bardziej pesymistyczni są lekarze rodzinni - 85% z nich przewiduje, że w przyszłym
roku jeszcze trudniej będzie się do nich dostać niż dotychczas.

Nowe ustawy przewidują wprowadzenie skierowań do lekarzy okulistów i dermatologów. Z tym można
prawdopodobnie wiązać umiarkowany optymizm lekarzy tych specjalizacji - wśród lekarzy dermatologów
32% uważa, że kolejki do nich się trochę skrócą, wśród okulistów - 17% przewiduje nieznaczne
skrócenie kolejek.

Nowe przepisy mają ułatwić pacjentom dostęp do lekarzy onkologów. Jednak 44% z nich uważa, że w
przyszłym roku kolejki do leczenia onkologicznego się wydłużą, a 36% przewiduje, że nie zmienią się.
W dniu 26 sierpnia 2014 roku serwis www.konsylium24.pl zapytał reprezentatywną grupę 1005 lekarzy
ze wszystkich specjalizacji z całej Polski:
≪ Biorąc pod uwagę wejście od 1 stycznia 2015 roku w życie ustaw z "pakietu kolejkowego" oraz
wszystkie inne zmiany zachodzące w polskiej ochronie zdrowia kolejki do poradni z mojej specjalizacji
(w ramach NFZ) w przyszłym roku będą: ≫
Znacznie dłuższe - odpowiedziało 43% lekarzy
Trochę dłuższe - uważa 16% pytanych
Takie same - przewiduje 30% lekarzy
Trochę krótsze - wskazało 2% respondentów
Znacznie krótsze - odpowiedziało 1% lekarzy
9% zapytanych lekarzy przyznało, że "specjaliści z mojej specjalizacji
nie przyjmują pacjentów w Poradniach na NFZ".

Sondaż został przeprowadzony w serwisie www.konsylium24.pl w dniu 26 sierpnia 2014 roku. W
sondażu wzięło udział 1005 dobranych losowo lekarzy.

Dodatkowych informacji udziela lekarz Michał Feldman:
e-mail: michal.feldman@konsylium24.pl
tel. +48 502 338 470
www.Konsylium24.pl to największy opiniotwórczy serwis społecznościowy przeznaczony tylko dla
lekarzy. Ponad 46 000 lekarzy pomaga sobie nawzajem każdego dnia rozwiązywać kilkadziesiąt
problemów najtrudniejszych przypadków klinicznych polskich pacjentów. W serwisie toczą się również
żywe dyskusje etyczne i światopoglądowe związane z wykonywaniem zawodu lekarza.
Wydawcą serwisu jest Grupa Rx Sp. z o.o.

