
SONDAŻ: Czy polscy lekarze są gotowi na koronawirusa? 

Poza Chinami odnotowano już 27 udokumentowanych przypadków zarażenia się 

koronawirusem w 9 różnych krajach1. Czy epidemia na skalę światową jest tylko kwestią 

czasu? Co sądzą na ten temat polscy lekarze? Odpowiedzi dostarcza sondaż 

przeprowadzony przez największy serwis lekarski, Konsylium24.pl.  

Czy Polacy powinni obawiać się koronawirusa? 

Według najnowszego bilansu ofiar dotychczas z powodu koronawirusa zmarło 427 osób, przy 

czym zarażonych jest znacznie więcej – ich liczba może sięgać nawet 20 tysięcy osób. Bilans 

ten, jak podaje amerykańska telewizja CNN2, już jest wyższy niż w przypadku epidemii SARS 

w 2003 roku. 

Największy w Polsce serwis dla lekarzy www.Konsylium24.pl postanowił przyjrzeć się tej 

sprawie dokładniej – na początku lutego przeprowadzono sondaż, w którym polscy lekarze 

zostali zapytani, czy ich zdaniem koronawirus rzeczywiście stanowi tak duże 

niebezpieczeństwo na skalę światową oraz czy wiedzieliby, jak zareagować w przypadku 

podejrzenia infekcji u pacjenta. W ankiecie wzięło udział 1890 lekarzy, w tym 702 lekarzy 

POZ, 160 pediatrów i 1028 innych specjalistów. 

Polscy lekarze widzą nadchodzące zagrożenie 

Okazuje się, że aż 63% ankietowanych uważa koronawirusa za zagrożenie dla polskich lekarzy 

i pacjentów. Co ciekawe, z tym stwierdzeniem częściej zgadzają się lekarze z dłuższym stażem 

pracy – taką opinię wyraziło aż 73% respondentów ze stażem większym niż 31 lat i 65% ze 

stażem wynoszącym 21–30 lat, w porównaniu do 55% lekarzy pracujących 5 lat lub krócej, 

58% pracujących 6–10 lat oraz 49% pracujących 11–20 lat. 

Wśród uczestniczących w sondażu lekarzy POZ 59% uznało koronawirusa za niebezpiecznego 

dla polskich lekarzy i pacjentów. Takie samo zdanie wyraziło 76% ankietowanych pediatrów i 

63% osób o innych specjalizacjach.  

Czy media przesadnie reagują na koronawirusa? 

W swoim sondażu Konsylium24.pl zapytało lekarzy, czy reakcja mediów, firm i władz na 

doniesienia dotyczące kolejnych przypadków podejrzenia infekcji 2019-nCoV poza Chinami 

jest adekwatna do rzeczywistego zagrożenia. Wyniki okazały się dość zróżnicowane, gdyż 

mimo że 30% ankietowanych uznało doniesienia medialne za adekwatne, 20% określiło je jako 

znacznie przesadzone, a 15% – za zbyt słabe lub stanowczo zbyt słabe. 

Rozbieżności dotyczą także opinii lekarzy o różnym stażu pracy – według 71% młodych 

lekarzy (staż do 5 lat) media, firmy i władze zbyt przesadnie reagują na potencjalne zagrożenie 

koronawirusem, podczas gdy podobną opinię wyraża jedynie 42% ankietowanych ze stażem 

pracy większym niż 31 lat. Ponadto zdaniem 18% lekarzy pracujących 21–30 lat oraz powyżej 

31 lat działania informacyjne związane z kolejnymi zakażeniami są zbyt słabe lub stanowczo 

zbyt słabe. 

Prawie połowa lekarzy wie, gdzie skierować pacjenta z podejrzeniem koronawirusa 

W obliczu potencjalnej epidemii na skalę światową serwis Konsylium24.pl zapytał lekarzy 

również o to, czy wiedzieliby, w jaki sposób postępować z pacjentem, u którego wystąpiło 



podejrzenie infekcji koronawirusem 2019-nCoV. Wśród wszystkich respondentów twierdząco 

odpowiedziało jedynie 38%, podczas gdy 48% zadeklarowało, że nie potrafiłoby działać 

samodzielnie, jednak wie, gdzie skierować takiego chorego. Wśród pozostałych 14% osób 

znalazły się te, które nie wiedzą, jak zareagować ani gdzie powinny skierować pacjenta z 

podejrzeniem zakażenia.  

Świadomość tego, jak postępować z takim chorym, potwierdziło 43% lekarzy o stażu pracy 

powyżej 31 lat i 42% pracujących w zawodzie od 21 do 30 lat. Taką samą opinię wyraziło 

jedynie 30% osób ze stażem wynoszącym 6–10 lat oraz 31% ze stażem do 5 lat. Młodzi lekarze 

wiedzą jednak, gdzie kierować pacjentów z podejrzeniem koronawirusa, co zadeklarowało 55% 

osób ze stażem od 6 do 10 lat oraz 54% osób z 5-letnim stażem pracy. W pozostałych grupach 

(11–20 lat, 21–30 lat i powyżej 30 lat stażu) taką deklarację wyraziło od 44 do 46% 

ankietowanych.  

Wyniki sondażu pokazały także, że lekarze POZ i pediatrzy są przygotowani na przyjęcie 

pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. Wśród obu ankietowanych grup 37% lekarzy POZ i 

38% pediatrów uznało, że wie, jak postępować z pacjentem z podejrzeniem infekcji, a kolejno 

51% i 50% zadeklarowało świadomość tego, gdzie powinni chorego skierować. Wśród 

pozostałych specjalizacji podobną opinię wyraziło 46% respondentów.  

Jak przebiega zakażenie koronawirusem? 

Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem odpowiedzialnym za obecną epidemię zakażeń układu 

oddechowego w Wuhan (Chiny), gdzie po raz pierwszy zidentyfikowano go w grudniu 2019 

roku. Objawy, które pojawiają się między 2. a 14. dniem po zakażeniu, obejmują m.in. 

gorączkę, kaszel i duszność, i mogą stać się bardzo groźne dla życia chorego. Do zachorowania 

niezbędne jest zakażenie, do którego może dojść a skutek bezpośredniego kontaktu z osobą 

chorą, podróżowania do regionu objętego epidemią w ciągu 14 dni przed pojawieniem się 

symptomów, a także praca w miejscy udzielania pomocy medycznej osobom zainfekowanym 

koronawirusem.  

 

1https://systems.jhu.edu/research/public-health/ncov/ (stan z dnia 05.02.2020 r.) 

2https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-02-06-20-intl-hnk/index.html (stan z dnia 

06.02.2020 r.) 

 

Dodatkowych informacji dotyczących sondażu udziela Patrycja Goss: 

e-mail: patrycja.goss@konsylium24.pl; tel. +48 505 402 033 

 

Poprzednie sondaże przeprowadzane wśród polskich lekarzy, szczegóły dotyczące komentarzy 

do badania oraz zamawiania nowych sondaży znajdują się pod adresem: 

http://gruparx.com.pl/notes 

 

www.Konsylium24.pl to największy opiniotwórczy serwis społecznościowy przeznaczony 

tylko dla lekarzy. Ponad 70 000 lekarzy pomaga sobie nawzajem każdego dnia rozwiązywać 
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kilkadziesiąt problemów najtrudniejszych przypadków klinicznych polskich pacjentów. W 

serwisie toczą się również żywe dyskusje etyczne i światopoglądowe związane z 

wykonywaniem zawodu lekarza. 


