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PROBLEMY PACJENTÓW  
ZE STOSOWANIEM LEKÓW 

• Asymetria informacji – potrzeba bycia informowanym przez lekarzy i 
farmaceutów 

• Brak dostępności do leków 
• Długi czas oczekiwania na leki 
• Ciągłe zmiany w odpłatności za leki (co 2 miesiące)  
• Brak środków na leki, brak wiedzy z czego można zrezygnować 
• Polipragmazja, interakcje leków, działania niepożądane, alergie  
• Błędy w dawkowaniu leków 
• Stosowanie leków w ciąży i u karmiących matek 

 



OPIEKA FARMACEUTYCZNA  
W OCENIE PACJENTÓW 
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Jestem gotów pokryć część kosztów usług farmaceuty
świadczonych w ramach Opieki Farmaceutycznej

Chciał(a)bym, aby farmaceuta na podstawie dostępu do mojej
listy leków dokonał ich przeglądu w ramach usługi Opieki

Farmaceutycznej

Chciał(a)bym, aby w przypadku leków, które stosuję przewlekle
kolejną receptę refundowaną mógł wystawić farmaceuta

Chciał(a)bym, aby świadczenie Opieki Farmaceutycznej było
dla mnie bezpłatne
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W jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniami poniżej? (N=1233) 

zgadzam się nie wiem/trudno powiedzieć nie zgadzam się



OPIEKA FARMACEUTYCZNA I E-RECEPTA  
W OPINII  PACJENTÓW 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Chciał(a)bym, aby przepisane leki były dostarczane bezpośrednio do
mojego domu

Wszystkie leki chciał(a)bym odbierać w jednej aptece, którą sam
wybiorę

Chciał(a)bym mieć urządzenie monitorujące (czujnik w zegarku lub
telefonie), które sprawdzałoby moje parametry zdrowotne (puls,

ciśnienie, oddech itp.) umożliwiające ocenę skuteczności…

Leki chciał(a)bym odbierać w dowolnej aptece w Polsce
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W jakim stopniu zgadza się Pan/i ze stwierdzeniami poniżej? (N=1233) 

zgadzam się nie wiem/trudno powiedzieć nie zgadzam się



OPIEKA FARMACEUTYCZNA I E-RECEPTA  
W OPINII  PACJENTÓW 

80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 102%

Chciał(a)bym żeby taki system powiadamiał mnie o kończącym się zapasie leku, jaki
stosuję

Chciał(a)bym otrzymywać od takiego systemu informację, jak można zmniejszyć moje
wydatki na leki, które stosuję (tańsze odpowiedniki)

Chciał(a)bym mieć możliwość wydruku z takiego systemu aktualnej listy moich leków z
dawkowaniem i porami ich przyjmowania (moja lista leków)

Chciał(a)bym mieć możliwość przedłużenia za pomocą takiego systemu recept na leki,
które stosuję bez konieczności wizyty u lekarza

Chciał(a)bym, aby w przypadku awarii dostępu do systemu informatycznego nadal
istniała możliwość wykupienia leków z refundacją

Chciał(a)bym, aby system informował mnie, że mam przepisane leki, których nie można
stosować równocześnie

Chciał(a)bym, aby system informował lekarza wystawiającego receptę, że przepisuje mi
leki, których nie powinno się stosować z innymi lekami, które stosuję
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W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi elektronicznego 
systemu gromadzącego informacje o zażywanych lekach? (N=1027) 

zgadzam się nie wiem/trudno powiedzieć nie zgadzam się



CZY OPIEKA FARMACEUTYCZNA I E-RECEPTA  
MOŻE POMÓC ROZWIĄZAĆ PROBLEMY PACJENTÓW ? 

• Asymetria informacji – potrzeba bycia informowanym przez lekarzy i 
farmaceutów 

• Brak dostępności do leków 
• Długi czas oczekiwania na leki 
• Ciągłe zmiany w odpłatności za leki (co 2 miesiące)  
• Brak środków na leki, brak wiedzy z czego można zrezygnować 
• Polipragmazja, interakcje leków, działania niepożądane, alergie  
• Błędy w dawkowaniu leków 
• Stosowanie leków w ciąży i u karmiących matek 

 



Dziękujemy za uwagę! 
Zapraszamy do współpracy. 

 


