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Nowości książkowe

18 mln
To liczba opakowań leków na alergię, które zostaną sprze-
dane w aptekach w 2015 roku (dokładna prognoza OSOZ: 
18 381 636 sztuk). Łącznie wydamy na nie ponad 271 mln 
zł. Średnia cena za jedno opakowanie zbliży się do poziomu 
15 zł.

Szczegółowa analiza sprzedaży na str. 60.

3 150 
W sierpniu liczba pacjentów 
robiących zakupy w staty-
stycznej aptece spadła o 210 
osób. 

25,73% 
Nieznacznie rośnie mar-
ża apteczna (+1,5%), ale 
jednocześnie jest o 3,4% 
mniejsza niż rok temu.

„Polski system ochrony zdrowia  
potrzebuje dodatkowych źródeł  

finansowania.”

Anna Rulkiewicz (Prezes Grupy LUX MED) 
o filozofii zarządzania i rynku.

Rozmowa na str. 22.
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Coraz więcej osób szuka w Inter-
necie informacji o chorobach i ob-
jawach, konsultuje się z lekarzami, 
wymienia opinią o specjalistach. 
Wirtualna porada nic nie kosz-
tuje, znajduje się w zasięgu ręki 
i można ją uzyskać natychmiast, 
zaspokajając rosnącą ciekawość. 
Internetowa wyszukiwarka stała 
się drzwiami do wiedzy, zarezer-
wowanej dotychczas dla lekarza.

MAłgOrZAtA FurMAnkIewIcZ, 
AnnA sOłtYsIk-PIOrunkIewIcZ, 
PIOtr ZIuZIAńskI 
uniwersytet ekonomiczny w katowicach

Tematy odnoszące się do zdrowia, obja-
wów oraz chorób zajmują wysokie po-
zycje w rankingach najczęściej wpisy-
wanych słów kluczowych w wyszuki-
warkach internetowych. „Dr Google” 
w kilka sekund odpowie na prawie każ-
de pytanie, postawi diagnozę, przedstawi 
listę powiązanych artykułów, zasugeruje 
fora dyskusyjne. Obok pacjentów, rów-
nież pracownicy ochrony zdrowia coraz 
chętniej wykorzystują możliwości sieci 
www, co wynika z wygody dostępu do 
informacji medycznej, a także szybkie-
go rozwoju oferty dostępnych stron in-
ternetowych, blogów czy forów o tema-
tyce medycznej.

Opinie na temat tego typu form dys-
trybucji wiedzy medycznej są mocno 
zróżnicowane. Wiele osób twierdzi, że 
źródła informacji w Internecie są nie-
zweryfikowane, a jedyny słuszny sposób 
leczenia i diagnozy zaczyna się od tra-
dycyjnej porady lekarskiej. Z kolei zwo-
lennicy podkreślają wartość samolecze-
nia oraz rosnącą liczbę portali oferują-
cych sprawdzone informacje.

Istnieje wiele badań biorących pod 
lupę temat wykorzystania Internetu do 
poszukiwania informacji o zdrowiu. 
Najczęściej dotyczą one jednak pacjen-
tów z innych krajów. Postanowiliśmy się 
przyjrzeć, jakie motywy kierują polskimi 
pacjentami, kiedy korzystają z pomocy 
„Dr Google”, czego szukają w sieci i czy 
ufają znalezionym poradom. Prezentu-
jemy wyniki badania przeprowadzone-
go na grupie 1023 osób z całego kraju.

Badanie: Internet i zdrowie
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Gdzie szukamy informacji?
Wśród najczęściej wykorzystywanych 
źródeł informacji można wskazać m.in.: 
fora internetowe lub grupy dyskusyjne, 
na których użytkownicy komunikują się 
i wymieniają np. sposobami leczenia, po-
lecają sobie wzajemnie lekarzy specja-
listów. Podobną funkcję komunikacyjną 
pełnią także blogi internetowe pacjen-
tów oraz lekarzy, specjalistyczne porta-
le medyczne lub serwisy informacyjne 
poświęcone zdrowiu. Źródłem wiedzy 
są ponadto encyklopedie internetowe 
(w tym np. najpopularniejsza – Wikipe-
dia). Z roku na rok na popularności zy-
skują portale oferujące internetowe po-
rady lekarzy i analizę wyników badań, 
a nawet wideokonsultacje online. A także 
takie, w które wbudowane zostały syste-
my ekspertowe wskazujące choroby na 
podstawie objawów.

Wyniki ankiety pokazują, że najbar-
dziej popularnymi narzędziami wśród 
ankietowanych są specjalistyczne por-
tale medyczne lub serwisy informacyj-
ne poświęcone zdrowiu (73,61%) oraz 
fora internetowe lub grupy dyskusyj-
ne (68,52%). Wysoki wynik uzyskały 
też wspomniane wcześniej encyklope-
die internetowe. Warto zwrócić uwagę 
na krytyczną opinię respondentów na te-
mat wiarygodności informacji przyswa-
janych za pośrednictwem forum interne-
towego czy grupy dyskusyjnej w opozy-
cji do najbardziej wiarygodnych portali 
medycznych. Blogi internetowe cechuje 
średni stopień wiarygodności, ale równo-
legle nie są częstym źródłem informacji. 
Zaskakuje także fakt, że według respon-
dentów, wideokonsultacje online z leka-
rzami są bardzo wiarygodne, natomiast 
stopień ich wykorzystania jest marginal-
ny. Podobnie w przypadku porad inter-
netowych lekarzy, które jednak cieszą się 
już większą popularnością.

Wiarygodnie, skutecznie
Respondenci oceniali wiarygodność ka-
nałów informacyjnych, za pośredni-
ctwem których poszukują lub otrzymu-
ją informacje dotyczące zdrowia. Wśród 
tych cieszących się najmniejszym zaufa-
niem znalazła się telewizja (średnia oce-
na 2,33 w pięciostopniowej skali). Naj-
większe zaufanie budzą lekarze (4,41). 
Internet oceniany jest jako średnio wia-
rygodny z notą 2,75. Kwestie zaufania 
to jedno, drugie to użyteczność infor-
macji. Ilość portali poświęconych zdro-
wiu nie zawsze idzie w parze z jakością. 
Jak się okazuje, ponad połowa (52%) 
jest zdania, że porada internetowa oka-

JAK OCENIASZ WIARYGODNOŚć POSZCZEGÓLNYCH  
źRÓDEŁ INFORMACJI O ZDROWIU?

4,41

23,66%

24,34%

52,00%

19,55%

80,45%

CZY ZDARZYŁO SIĘ PANI/PANU ZANIECHANIE WIZYTY LEKARSKIEJ  
PO UZYSKANIU PORADY W INTERNECIE?

CZY PORADA INTERNETOWA OKAZAŁA SIĘ SKUTECZNA?

3,93

2,75
2,56

2,33

lekarzksiążki medyczne 
(w tym  

encyklopedie, 
poradniki)

Internetprasatelewizja
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zała się skuteczna. Innego zdania było 
niemal 24% badanych. I tutaj pojawia 
się pewne niebezpieczeństwo: jeżeli pa-
cjent ma wrażenie, że porada zaspoka-
ja jego potrzeby informacyjne i rozwią-
zuje problem, może rezygnować z wizy-
ty u lekarza. Do takiej sytuacji przyznało 
się niemal 20% badanych. O ile w przy-
padku błahych dolegliwości w samole-
czeniu nie ma nic groźnego, to nie za-
wsze pacjent jest w stanie skojarzyć ob-
jawy z chorobą.

Objawy po pierwsze
Wyszukiwarka internetowa otwiera 
użytkownikom dostęp do setek milio-
nów stron, których dużą część stanowią 
te bezpośrednio lub pośrednio związa-
ne z tematyką zdrowia. Celem przepro-
wadzonego badania było także znalezie-
nie odpowiedzi na pytanie, czego tak na-
prawdę pacjenci szukają w Internecie. 

Największą grupę stanowią osoby chcą-
ce dokonać autodiagnozy na podstawie 
symptomów (prawie 50% odpowiedzi). 
Równie wielu pacjentów szuka informa-
cji o metodach leczenia (42,72%) i wska-
zówek dotyczących zdrowego stylu życia 
(41,54%). 37,15% badanych sprawdza – 
przed wyborem lekarza – opinie w Inter-
necie. Podobnie w przypadku placówek 
medycznych. Informacji na temat kon-
kretnych chorób poszukiwało 29,03% re-
spondentów. Profilaktyka leży w kręgu 
zainteresowań jedynie 16,32% internau-
tów, ale tą odpowiedź można skorelować 
z o wiele bardziej popularnym „stylem 
życia”.

Zagrożenie czy szansa?
Z przeprowadzonego badania wynika, że 
ponad 45% ankietowanych zgadza się, że 
Internet sprawia, że ludzie unikają wizy-
ty u lekarza lub też podważają diagno-

zę lekarską. Dodatkowo, dwojako moż-
na interpretować fakt, że podobny odse-
tek ankietowanych (48,1%) potwierdza, 
że informacje dostępne w Internecie po-
zwalają na samoleczenie w przypadku 
mniejszych dolegliwości. Otwartym po-
zostaje pytanie, czy bez odpowiedniej 
wiedzy jesteśmy w stanie stwierdzić róż-
nicę pomiędzy błahą dolegliwością a po-
ważną chorobą.

Za korzystaniem z Internetu przema-
wia anonimowość, będąca warunkiem 
swobodnej dyskusji na wstydliwe tema-
ty dotyczące zdrowia. Ze stwierdzeniem 
tym zgadza się ponad 83% ankietowa-
nych. Ma to swoje drugie dno: podawa-
ne na forach internetowych informacje 
mogą mijać się z prawdą. Z opinią, że 
Internet może stanowić poważne zagro-
żenie dla zdrowia zgadza się nieco ponad 
47%, wskazując, że ludzie nie do końca 
zdają sobie sprawę, że do każdego ka-
nału informacyjnego, w tym również do 
Internetu, należy podchodzić z ograni-
czonym zaufaniem. Strony internetowe 
z opisem diet czy zachęcające do aktyw-
ności fizycznej zwiększają samoświa-
domość potrzeby dbania o zdrowie. Tak 
twierdzi sześciu na dziesięciu ankieto-
wanych. Zresztą w kwestii zagadnień fit-
ness i stylu życia Internet odgrywa bar-
dzo istotną rolę, a ryzyko dezinformacji 
jest zdecydowanie mniejsze.

Telefon, myszka czy osobiście
Kolejnym zadaniem ankietowanych 
było wskazanie częstotliwości korzysta-
nia z różnych metod rejestracji na wizytę 
lekarską. Nadal najpopularniejszym spo-
sobem pozostaje telefon. Prawie zawsze 
umawia się w ten sposób większość pa-
cjentów. Na drugim miejscu uplasowa-
ła się wizyta osobista, a na trzecim – re-
jestracja przez Internet. Ten ostatni spo-
sób dopiero zaczyna się upowszechniać 
– na chwilę obecną tylko w niewielkim 
stopniu jest to narzędzie systematyczne-
go uzgodnienia terminu wizyty, niemal 
20% korzysta z niego rzadko lub czasa-
mi. Weźmy pod uwagę, że taką możli-
wość oferuje niewielki procent placó-
wek.

Cena offline i online
Czy wizytę wirtualną cenimy tak samo 
jak tradycyjne spotkanie z lekarzem? 
Ile jesteśmy w stanie zapłacić za po-
radę telefoniczną lub konsultację on-
line? Pierwszy wniosek, jaki wysuwa 
się z opinii respondentów: zdecydowa-
nie mniej niż w przypadku wizyt trady-
cyjnych. Różnica w deklarowanych wy-

JAKICH INFORMACJI O ZDROWIU SZUKA PANI/PAN W INTERNECIE?

prawie zawsze 
lub zawsze

częstoczasamirzadkoprawie nigdy 
lub nigdy

100%

80%

60%

40%

20%

0%

W JAKI SPOSÓB UMAWIA PANI/PAN WIZYTĘ DO LEKARZA?

  osobiście

  internetowo

  telefonicznie

przepisy prawa polskiego

profilaktyka

informacje na temat leków (np. dawka, przeciwwskazania)

konkretne choroby

placówki ochrony zdrowia (np. opinie, godziny przyjęć)

informacje na temat lekarzy (np. opinie, kompetencje)

zdrowy styl życia

metody leczenia

symptomy chorób

41,54%

42,72%
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datkach jest znacząca. Najwyższą kwo-
tę (39,01 zł) ankietowani są w stanie 
przeznaczyć na 15-minutową tradycyj-
ną konsultację w stacjonarnej przychod-
ni. Ponadto warto zaznaczyć, że 50% re-
spondentów byłoby skłonnych zapłacić 
za 15-minutową konsultację w stacjo-
narnej przychodni 30 złotych lub mniej, 
pozostałe 50% zadeklarowało możli-
wość zapłacenia 30 zł lub więcej. Inte-
resująco prezentuje się wartość środko-
wa dla porady w postaci 15-minutowej 
rozmowy przez telefon z lekarzem. Dru-
gi kwartyl wynosi 10 zł, co oznacza, że 
50% ankietowanych zapłaciłoby za tę 
poradę 10 zł lub mniej, natomiast druga 
połowa respondentów wydałaby na roz-
mowę telefoniczną z lekarzem 10 zł lub 
więcej. Warto wskazać, że średnio an-
kietowani wycenili ten rodzaj porady na 
11,63 zł. Najmniej funduszy responden-
ci wydaliby na 15-minutowy czat z le-
karzem (nieco powyżej 10 zł) oraz uzy-
skanie odpowiedzi na konkretne pytania 
dotyczące oceny stanu zdrowia (nieco 
powyżej 11 zł).

Technologie a zdrowie
To w Internecie w pierwszej kolejności 
szukamy informacji i próbujemy dowie-
dzieć się czegoś więcej na temat obja-
wów i sposobu leczenia choroby. Na-
stępnie udajemy się do lekarza, choć 
i tak dla prawie 20% badanych Inter-
net okazał się na tyle skutecznym źród-
łem informacji, że rezygnowali z pora-
dy. Znalezione w sieci www informacje 
postrzegamy za bardziej wiarygodne niż 
te przekazywane w telewizji czy prasie. 
Dużą popularnością cieszą się portale 
poruszające tematykę zdrowego stylu 
życia. Chętnie sprawdzamy opinie o le-
karzu czy placówce, zanim zdecyduje-
my się na wybór specjalisty. Mimo po-
wszechnego wykorzystania Internetu, 
nadal rzadko rejestrujemy się do lekarza 

dycyjnej. W tym kontekście najbardziej 
cenimy wideokonsultacje.

Internet zmienił rolę pacjentów 
w ochronie zdrowia. Mając dostęp do 
ogromnych zasobów specjalistycznej 
wiedzy, stajemy się coraz bardziej świa-
domymi pacjentami. I choć „dr Google” 
jest źródłem wielu niebezpieczeństw, 
trend wykorzystania Internetu do celów 
zdrowotnych będzie się tylko nasilał. 

on-line. Wynika to po części z faktu, że 
niewielki procent placówek taką moż-
liwość oferuje (rejestracja telefoniczna 
dostępna jest w 100% placówek). Choć 
korzystanie z przeważającej liczby ser-
wisów informacyjnych jest bezpłatne, 
za wizytę on-line jesteśmy w stanie za-
płacić. Deklarowana kwota jest cztero-
krotnie mniejsza w stosunku do kwoty 
proponowanej w przypadku wizyty tra-

ILE JEST PANI/PAN W STANIE ZAPŁACIć ZA WIZYTĘ ONLINE I TRADYCYJNĄ?
Rodzaj porady lekarskiej Średnia Mediana Najwyższa kwota

15-minutowa tradycyjna konsultacja w stacjonarnej przychodni 39,01 zł 30 zł 200 zł

15-minutowa widekonsultacja przez Internet w wirtualnej przychodni 16,57 zł 10 zł 100 zł

15-minutowy czat z lekarzem przez tekstowy komunikator 10,21 zł 5 zł 80 zł

15-minutowa rozmowa przez telefon z lekarzem 11,63 zł 10 zł 100 zł

Uzyskanie odpowiedzi na konkretne pytanie dotyczące oceny  
stanu zdrowia przesłane przez Internet

11,21 zł 5 zł 150 zł

Uzyskanie analizy wyników badań przesłanych przez Internet  
opracowanych przez lekarza

20,34 zł 15 zł 250 zł

»�Internauci �� pacjenci szukają przede wszystkim informacjiInternauci����pacjenci�szukają�przede�wszystkim�informacji�
o�objawach�choroby,�licząc�na�znalezienie�prawidłowej�diagnozy.««

Foto: designed by freepik.com
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„Kontrola podmiotów leczniczych”
Bogusław sygit/damian wąsik

Omówienie najczęściej występujących prob-
lemów praktycznych związanych z interpre-
tacją przepisów dotyczących zasad prowa-
dzenia kontroli podmiotów leczniczych, 
a także wzory wybranych pism odnoszących 
się do kontroli. W książce przedstawiono re-
guły m.in.: właściwego przygotowania pro-
gramu kontroli, wyłączenia kontrolujących 
z urzędu i na wniosek, właściwego konstru-
owania upoważnień i zawiadomień o kon-
troli, prowadzenia postępowania dowodo-
wego. 

„Angielski w praktyce ratownika 
medycznego”

Anna w. kierczak

Książka ma za zadanie pomóc polskiemu ra-
townikowi medycznemu w nawiązaniu mi-
nimum koniecznego kontaktu z pacjentem 
– obcokrajowcem, który pilnie potrzebuje 
pomocy medycznej, lub z ratownikiem me-
dycznym czy przedstawicielem służby zdro-
wia obcego pochodzenia, znającym język an-
gielski. 

„Kalendarze”
Małgorzata gutowska-Adamczyk

Premiera: wrzesień 2015. Wydawnictwo Literackie.
Cena: ok. 34,90 zł.

Najnowsza książka bestsellerowej pisar-
ki. Piękna i pełna osobistych wątków po-
wieść o dzieciństwie.

„Masz siostrę!” – radosny okrzyk 
babci wybudził ją w październikowy 
poranek. To pierwsze, mocno utrwalone 
wspomnienie dziewczynki. Odtąd była 
starszą siostrą, mądrzejszą, odpowie-
dzialną. Jako sześciolatka zaczęła swoją 
drogę do dorosłości.

Wakacje co roku spędzała u dziadków 
na wsi. Całe dnie biegała boso po tra-
wie, bawiła się ze zwierzętami, poma-
gała babci, prowadząc z nią długie roz-
mowy.

Powieść Małgorzaty Gutowskiej- 
-Adamczyk zabiera nas w podróż do 
małego podwarszawskiego miasta i ma-
zowieckiej wsi, ukrytych w nich wspo-
mnień, obrazów, wrażeń i ludzi. Doro-
sła kobieta – której synowie opuszcza-
ją właśnie rodzinne gniazdo – opowiada 
historię dziewczynki i odkrywa pięk-
no zwyczajnych rzeczy. Rozmowa przy 
stole, rodzinna wyprawa pociągiem do 
sąsiedniej miejscowości, uścisk dłoni 
najbliższych. Potrafiły przynieść wielką 
radość i były – może wciąż są – na wy-
ciągnięcie ręki.

»�„Kalendarze”�to�mądra�opowieść,��
która�pokazuje,�że�spokojne��
i�z�pozoru�nudne�życie�potrafi��
być�wielkim�darem.«
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