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Polscy lekarze: Wiemy co zrobić, aby kolejki do specjalistów były 
znacznie krótsze 
 
34% lekarzy skarży się, że co najmniej raz dziennie zdarza im się pacjent, który nie przychodzi na umówioną 

wizytę – wynika z sondażu przeprowadzonego wśród 428 lekarzy przez największy serwis tylko dla lekarzy 

www.konsylium24.pl.  

Oznacza to, że w każdym tygodniu co 3 lekarz mógłby przyjąć nawet kilkunastu pacjentów więcej, gdyby pacjenci 

odwoływali wizyty, na które nie mogą się zgłosić. 

Źródło: badanie przeprowadzone przez Konsylium24.pl w dniach 17 sierpnia – 1 września 2009 r. wśród 428 lekarzy 

 

"Pacjenci, odwołujcie wizyty, jeśli wiecie, że nie będziecie mogli na nią przyjść" – apelują lekarze. Sprawi to, że inni 

pacjenci będą mogli skorzystać z pomocy Waszego lekarza. Problem niezgłaszania się na umówione wizyty jest 

bardzo poważny. 68% ankietowanych przez Konsylium24.pl lekarzy twierdzi, że tacy pacjenci zdarzają im się kilka 

razy w tygodniu lub częściej. 86% lekarzy spotyka takie sytuacje co najmniej kilka razy w miesiącu. Tylko 1% 

lekarzy twierdzi, że umówieni pacjenci zawsze przychodzą do nich na zaplanowane wizyty. 

 
Nie ma nic złego w odwołaniu wizyty – tłumaczą lekarze. Każdemu może wydarzyć się jakieś losowe zdarzenie. 

Trudno się jednak pogodzić z sytuacją, kiedy kolejka do lekarza wynosi kilka miesięcy, chorzy czekają, a w tym 

czasie lekarz siedzi w gabinecie bezczynnie, ponieważ pacjenci nie odwołali wizyty i nie zgłosili się w ustalonym 

terminie. 
 

 
Sondaż został przeprowadzony w dniach 17 sierpnia – 1 września 2009 roku wśród 428 lekarzy, użytkowników największego 
serwisu społecznościowego dla lekarzy www.konsylium24.pl. 
 
www.konsylium24.pl to największy opiniotwórczy internetowy serwis przeznaczony tylko dla lekarzy. Ponad 12 000 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. 
 
Dodatkowych informacji udziela lek. Michał Feldman 
e-mail:  michal.feldman@gruparx.com.pl 
tel.  +48 (22) 532-59-50, fax. +48 (22) 532-59-51 
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Ile średnio razy zdarza Ci się, że pacjent nie zgłasza się
na umówioną wizytę?
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