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NIEZASPOKOJONE POTRZEBY MEDYCZNE POLAKÓW

W POSTACI BADAŃ LEKARSKICH

– PRZYCZYNY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ I DOCHÓD



Temat  niezaspokojonych  potrzeb  medycznych  wybrzmiał  bardzo  głośno  w  polskiej  debacie

publicznej dopiero podczas pandemii COVID-19. Podniesiono wówczas kwestię narastającego tzw.

„długu zdrowotnego”, który został zaciągnięty w związku z ograniczonym dostępem do świadczeń

zdrowotnych w tym okresie – w wyniku zamknięcia części placówek, znacznego zredukowania

liczby  planowanych  zabiegów  oraz  strachu  samych  pacjentów  przed  kontaktem  z  systemem

ochrony zdrowia. Warto jednak przyjrzeć się temu zagadnieniu w szerszym kontekście i dłuższej

perspektywie czasowej, jako że współczynnik ten jest miarą poziomu dostępności opieki medycznej

i wielu powiązanych z tym zjawisk. Jak wypadamy na tle Europy?

Odpowiedź brzmi: „nie tak źle”, jak mogłoby się wydawać. Według danych Eurostatu, w 2021 roku

90,8%  mieszkańców  Polski  powyżej  16  roku  życia  nie  zgłaszało  niezaspokojonych  potrzeb

medycznych w postaci niedostępnej dla nich konsultacji lekarskiej. Jest to wynik wprawdzie gorszy

od naszych sąsiadów - członków Unii Europejskiej - takich jak Niemcy, Czechy czy Szwecja, a

także  rzeczywiście  jeden  z  najniższych  w  stosunku  do  średniej  dla  wszystkich  27  państw

pozostających we Wspólnocie, wynoszącej 95,2%, lecz z drugiej strony nie stanowiący przepaści

między naszym krajem, a resztą. Polska za to zdecydowanie bardziej odczuła kryzys związany z

pandemią COVID-19 w 2020 roku.

Wykres  1  -  Odsetek  respondentów  niezgłaszających  niezaspokojonych  potrzeb  medycznych  

w postaci konsultacji lekarskiej w Polsce i Unii Europejskiej (2012 - 2021)
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Warto mieć świadomość, że niezaspokojone potrzeby medyczne, takie jak badanie lekarskie, mogą

wynikać zarówno z kondycji  systemu ochrony zdrowia,  szczególnych okoliczności – tak jak w

ostatnich latach – jak i czynników związanych z samym pacjentem i jego nastawieniem.

Do najczęstszych przyczyn niezrealizowanych konsultacji lekarskich w Polsce w 2021 roku należał

bezspornie  wpływ  pandemii  COVID-19.  Gdyby  jednak  wykluczyć  z  dalszych  rozważań  ten

oczywisty dla każdego wniosek, dominującą przyczyną byłby czas oczekiwania na świadczenie

(kolejka pacjentów),  który wskazało 2% respondentów. Co interesujące,  drugim pod względem

częstości odpowiedzi powodem jest chęć przeczekania problemu ze zdrowiem w celu sprawdzenia,

czy sam minie (0,8% badanych). Martwiący jest fakt, że przed pandemią wirusa SARS-CoV-2,

obserwowano regularny trend rosnący dla tej odpowiedzi w naszym kraju, mimo dużego postępu w

niwelowaniu wszystkich pozostałych przyczyn. 

Zaraz za tym niechlubnym podium znalazł się czynnik finansowy (czyli zbyt duże ceny konsultacji

lekarskich), który wymieniło 0,5% ankietowanych. Ze względu na brak wolnego czasu, u lekarza

nie pojawiło się 0,3% zapytanych. Marginalne znaczenie miała odległość od placówki medycznej,

brak informacji o dobrych lekarzach, specjalistach oraz strach przed wizytą, badaniami i leczeniem.

Ilustracja 1 - Odsetek osób niezgłaszających niezaspokojonych potrzeb medycznych w postaci 
konsultacji lekarskiej w Europie (ciemniejszy kolor – lepszy wynik, szary – brak danych, 2021)



Wykres 2 - Odsetek osób zgłaszających niezaspokojone potrzeby medyczne w postaci konsultacji

lekarskiej ze względu na przyczynę (Polska, 2012 - 2021)
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Istnieją istotne różnice pod względem częstości raportowania poszczególnych przyczyn ze względu

na  płeć.  Ogółem,  częściej  niezaspokojone  potrzeby  medyczne  zgłaszają  kobiety,  co  częściowo

można tłumaczyć większą uwagą przykładaną przez nie do kwestii związanych ze zdrowiem oraz

ogólnie większej dbałości. Charakterystyczne dla mężczyzn jest jedynie to, że częściej niż kobiety

rezygnują z wizyty lekarskiej ze względu na brak czasu (według deklaracji), co prawdopodobnie

można wiązać z przedkładaniem aktywności zawodowej ponad aspekty zdrowotne.

Ograniczony dostęp kobiet do konsultacji lekarskich jest szczególnie wyraźny w przypadku zbioru

innych przyczyn, do których zaliczono COVID-19, zbyt dużego oddalenia od placówki medycznej,

czynnika finansowego oraz długości oczekiwania na konsultację (kolejek).

Wykres 3 - Odsetek kobiet i mężczyzn zgłaszających niezaspokojone potrzeby medyczne w postaci

konsultacji lekarskiej ze względu na przyczynę (Polska, 2021)

0

1

2

3

4

5

6

7

Kobiety
Mężczyźni



Jednym z ważniejszych czynników, które warunkują dostępność świadczeń zdrowotnych, a tym

samym poziom niezaspokojonych potrzeb medycznych,  jest  sytuacja  finansowa.  Aby zbadać  to

zjawisko, badana grupa osób została podzielona pod względem uzyskiwanego dochodu na pięć

równych części statystycznych i wyznaczono wartości je dzielące, zwane kwintylami1.

Wykres  4  - Odsetek  osób  z  poszczególnych  grup  dochodowych  zgłaszających  niezaspokojone

potrzeby medyczne w postaci konsultacji lekarskiej ze względu na przyczynę (Polska, 2021)

1 Kwintyl - kwantyl rzędu 1/5 (pierwszy kwintyl, dolny kwintyl), 2/5, 3/5 lub 4/5 (czwarty kwintyl, górny kwintyl). 
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Niższy dochód warunkował zwiększoną ilość niezaspokojonych potrzeb medycznych ze względu

na, co oczywiste, koszty wizyty. Jednak był również powodem, dla którego większą trudnością było

pokonanie odpowiedniego dystansu do miejsca, w którym osobom tym mogłaby zostać udzielona

pomoc medyczna. Osoby uboższe zostały też wyraźnie mocniej dotknięte długością oczekiwania w

kolejkach oraz skutkami pandemii COVID-19.

Cechą charakterystyczną osób zamożnych, o najwyższych dochodach, była największa skłonność

do bagatelizowania swoich potrzeb zdrowotnych i chęć przeczekiwania problemów w nadziei na

samoistną poprawę. Osoby z tej grupy wyróżniły się też największym strachem przed lekarzem,

badaniami i leczeniem.

Brak czasu na zaspokojenie potrzeb medycznych był cechą dwóch skrajnych grup – o najniższych,

jak też o najwyższych dochodach. Najprawdopodobniej w obu przypadkach można tłumaczyć to

przywiązaniem do działalności zarobkowej.
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Z metodyką uzyskiwania powyższych danych, a także z dodatkowymi wyjaśnieniami i definicjami

można zapoznać się tutaj.
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