
Szanowni Pacjenci 

Jako doktorantka  Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zwracam się  

z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety badającej Państwa opinię na temat 

używania recepty elektronicznej. Ankieta jest w pełni anonimowa a jej wyniki posłużą 

wyłącznie do celów naukowych. Wyniki zostaną opublikowane w postaci 

opracowania zbiorczego. Ankieta jest częścią dużego projektu badawczego 

oceniającego użyteczność e-recepty w polskim systemie ochrony zdrowia. Opinia 

komisji bioetycznej w niniejszym badaniu nie jest wymagana.  

Z góry dziękuję za poświęcony czas i udzielone odpowiedzi.   

mgr farm. Natalia Wrzosek 

 

Metryczka 

Płeć: Wiek:  Wykształcenie: Miejsce zamieszkania: 

 Kobieta  Mniej niż 30 lat  Podstawowe  Wieś 

 Mężczyzna  31-50 lat  Gimnazjalne  Małe miasto  

(poniżej 20 tys. mieszkańców) 

  51-70 lat  Średnie  Średnie miasto  

(20-100 tys. mieszkańców) 

  Więcej niż 70 lat  Zawodowe  Duże miasto  

(powyżej 100 tys. mieszkańców) 

   Wyższe  

 

Pytanie 1  

Czy chorujesz przewlekle na jakieś choroby? 

 Tak   Nie  

 

 

Pytanie 2  

W jaki sposób stosowałaś/eś leki w ciągu ostatnich 6 miesięcy?  

(można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)  

 Głównie przewlekle  

(stosowanie tych samych leków przez dłuższy czas na choroby przewlekłe, np. cukrzyca, nadciśnienie itp.) 

 Głównie doraźnie  

(stosowanie leków tylko w doraźnych schorzeniach, np. infekcje, urazy itp.) 

 Zarówno przewlekle jak i doraźnie 

 

 

 



 

Pytanie 3.  (można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź) 

Jak często w ciągu ostatnich 6 miesięcy realizowałeś receptę w aptece?  

 Nigdy  1-2 razy    3-4 razy  5-6 razy  Więcej niż 6 razy 
 

 

Pytanie 4. 

Kiedy otrzymujesz receptę od lekarza, ile średnio leków jest na niej przepisanych?  

 1  2-5  6-10  Więcej niż 10 

 

Pytanie 5 

Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy zdarzyło się Tobie prosić inną osobę o wykupienie leków z recepty? 

 TAK  NIE 

 

Pytanie 6.  

Jak często w ciągu ostatnich 6 miesięcy zdarzyło Ci się realizować receptę dla innej osoby?  

 Nigdy  1-2 razy    3-4 razy  5-6 razy  Więcej niż 6 razy 
 

Pytanie 7 (jeżeli na poprzednie pytanie odpowiedziałaś/eś „nigdy”, możesz pominąć to pytanie) 

Kiedy realizujesz recepty dla innej osoby, dla kogo są przepisane leki?  

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

 Partner/Współmałżonek  Dziecko  Rodzic  Inna osoba (jaka?) 

……………………….. 

Pytanie 8 

Czy wiesz co to jest recepta elektroniczna (e-recepta)?  

 TAK  NIE 

Jeżeli na niniejsze pytanie odpowiedziałaś/eś przecząco, możesz przejść do pytania nr 13 

 

Pytanie 9 

Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy zdarzyło Ci się realizować e-receptę w aptece (dla siebie lub innej osoby) 

 TAK  NIE 

 

 



Pytanie 10  

Jeżeli miałabyś/miałbyś możliwość wyboru, jakie recepty wolałbyś otrzymywać?  

(można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź) 

 Papierowe,  
o Proszę o uzasadnienie odpowiedzi 

 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 Elektroniczne,  
o Proszę o uzasadnienie odpowiedzi 

 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 Nie ma to dla mnie znaczenia 
 

Pytanie 11   

Proszę o ustosunkowanie się do poniższych stwierdzeń zaznaczając odpowiednią odpowiedź.  

(można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź w każdym wierszu) 

 

 

Pytanie 12 (można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź) 

W skali od 1 do 5, jak oceniłbyś swoją ogólną satysfakcję z użytkowania e-recepty? 

1 oznacza „bardzo źle”,                                                                                             5 oznacza „bardzo dobrze” 

1 2 3 4 5 

 

Pytanie 13  

W jakiej formie otrzymujesz najczęściej receptę od lekarza 

(można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź) 

 Wydruk informacyjny z kodem kreskowym 

 SMS 

 e-mail 

 Dostaję receptę papierową 

 Inny (jaki?)………………. 

 

 

1- Zdecydowanie się nie zgadzam 
2- Raczej nie zgadzam się 
3- Nie mam zdania 
4- Raczej zgadzam się 
5- Zdecydowanie zgadzam się 
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 1 2 3 4 5 

Uważam, że e-recepta zwiększa moją niezależność w procesie leczenia      

Dzięki e-recepcie mam większą kontrolę nad przepisywanymi mi lekami      

Uważam, że e-recepta pozytywnie wpływa na ekologię      

Uważam, że e-recepta ułatwia dostęp do leków      

Dzięki e-recepcie łatwiej wykupić leki w imieniu innego pacjenta      

Podczas używania e-recepty obawiam się o swoją prywatność      



Pytanie 14  

Jaka forma recepty jest dla Ciebie najdogodniejsza? 

(można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź) 

 Wydruk informacyjny z kodem kreskowym 

 SMS 

 e-mail 

 Recepta papierowa 

 

Pytanie 15  

Czy wiesz czym jest Internetowe Konto Pacjenta (IKP)? 

 Tak  Nie 

 

Pytanie 16  

Czy korzystasz z Internetowego Konta Pacjenta (IKP)? 

 Tak  Nie 

 

Pytanie 17 (jeżeli na poprzednie pytanie 16 odpowiedziałeś twierdząco) 

Proszę o ustosunkowanie się do poniższych stwierdzeń zaznaczając odpowiednią odpowiedź.  

(można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź w każdym wierszu) 

 
1- Zdecydowanie się nie zgadzam 
2- Raczej nie zgadzam się 
3- Nie mam zdania 
4- Raczej zgadzam się 
5- Zdecydowanie zgadzam się 

 

Zd
ecyd

o
w

an
ie się n

ie
 zgad

zam
  

R
aczej n

ie zgad
zam

 się
  

N
ie m

am
 zd

an
ia  

R
aczej zgad

zam
 się  

Zd
ecyd

o
w

an
ie zgad

zam
 się  

 1 2 3 4 5 

Zalogowanie się do Internetowego Konta Pacjenta jest proste      

Serwis Internetowego Konta Pacjenta jest czytelny i zrozumiały      

W prosty sposób mogę sprawdzić status wszystkich wystawionych mi recept      

IKP zawsze działa bez problemów      

 


