
V souvislosti s rozvojem pandemie Covidu 
jsem pociťoval(a):

1) Nárůst poptávky po mé péči

2) Pokles poptávky po mé péči

3) Nepozoroval jsem žádnou změnu

63,9%

9,8%

26,2%

1 2 3



Změna poptávky byla způsobena:

1) Přílivem nových klientů 
2)

Zvýšenou potřebou péče u stávajících klientů

3) Obojím

4) Ničím z toho

39,4%

3,0%

42,4%

15,2%

1 2 3 4



V souvislosti s pandemií Covidu byly období

1) Kdy byla fyzická docházka do ordinace pro všechny 
klienty obtížná

2) Kdy byla fyzická docházka do ordinace pro některé 
klienty obtížná

3) Kdy byla fyzická docházka do ordinace pro klienty
snazší než jindy

4) Obtížnost fyzické docházky klientů do ordinace se 
oproti období před pandemií po celou dobu 
nezměnila

5,7%

91,4%

0,0%

2,9%

1 2 3 4



V průběhu lock downů jsem používal,
následující způsoby komunikace s pacienty:

1) Dopisy nebo emaily
2) Telefon
3) Sociální sítě či běžná internetová komunikace 

(Whatsapp, Viber, Skype aj.)
4) Specializovaná internetová komunikace pro 

zdravotníky
5) Žádnou technologii jsem nepoužíval

3,8%

82,7%

3,8%

3,8%

5,8%

1 2 3 4 5



V průběhu lockdownů jsem:

1) Po celou dobu trval(a) na docházce všech klientů fyzicky do
ordinace

2) Začal(a) jsem za klienty dojíždět domů resp. jsem za nimi začal(a) 
posílat členy svého týmu

3) Kombinoval(a) jsem fyzické kontroly pacientů s distančními 
metodami péče

4) V některých obdobích jsem zavřel(a) ordinaci a ordinoval(a) jsem
jen distančně

5) V některých obdobích jsem zavřel(a) ordinaci a neordinoval(a) 
jsem vůbec

9,8%

3,9%

76,5%

9,8%

0,0%

1 2 3 4 5



V současné době, resp. v období mezi 
lockdowny:

1) Chování klientů i mé se vrátilo k tomu, jak probíhala péče před
pandemií

2) Klienti si zvykli do ordinace méně docházet a více požadují
distanční formy péče, zatímco já se je snažím vrátit k plné 
fyzické docházce

3) Protože považuji distanční formy péče za přínosné, snažím se 
oba typy péče kombinovat, ale moji klienti se tomu brání a 
požadují více fyzických kontrol v ordinaci

4) Já a moji klienti považujeme kombinaci obě formy péče za 
dobře se doplňující a dále je kombinujeme

5) Já a moji klienti považujeme kombinaci obě formy péče za 
dobře se doplňující, ale vzhledem k tomu, že pojišťovna 
nedostatečně hradí distanční formy péče, trvám na fyzické 
docházce klientů do ordinace

16,1%

17,9%

1,8%

33,9%

30,4%
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Distanční vyšetření je podle mě:

1) Schopné vždy nahradit fyzickou návštěvu klienta v 
ordinaci

2) Může doplnit fyzické návštěvy klienta, ale nemělo by 
být prvním kontaktem klienta s lékařem a lékař by 
měl být vždy ten, kdo určuje charakter setkání

3) Může doplnit fyzické návštěvy klienta v ordinaci, ale 
není vhodné pro psychoterapii

4) Je vhodné pro psychoterapii, ale ne pro běžné 
kontroly

5) Nikdy nemůže nahradit fyzickou návštěvu klienta v 
ordinaci a proto ho dále nepoužívám

0,0%

73,2%

12,5%

5,4%

8,9%

1 2 3 4 5



V případě, že používám některou z 
distančních metod:

1) Stačí mi zvukový kontakt s pacientem

2) Potřebuji ho při kontrole vidět, ale sám (sama) si 
vypínám kameru

3) Je dobré, když se oba navzájem vidíme i slyšíme

66,1%

0,0%

33,9%

1 2 3



Na základě svých zkušeností považuji za
přínosné distanční vyšetření prováděná
pomocí

1) Dopisů nebo emailů
2) Telefonu
3) Sociálních sítí či běžné internetové komunikace 

(Whatsapp, Viber, Skype aj.)
4) Specializované internetové komunikace pro 

zdravotníky
5) Žádné z výše uvedených

3,3%

40,0%

11,7%

35,0%

10,0%

1 2 3 4 5



Můj názor na telemedicínu – hlasování 1:

1) Je to nerealizovatelné

2) Budu odolávat, co to jde

3) Může to mít výhody

4) Chci ji spustit co nejdřív

13,6%

18,6%

59,3%

8,5%

1 2 3 4



Můj názor na telemedicínu – hlasování 2:

1) Nikdy se to nechytne, nejsme 
stroje

2) S našimi prostředky nelze, za 10 
let možná

3) Do několika let je to tady, 
budeme muset

4) Do 1-2 let aspoň částečně bude 
fungovat

4,2%

22,5%

36,6%

36,6%

1 2 3 4



Můj názor na telemedicínu – hlasování 3:

1) Bude hrazena mnohem více než
přímý kontakt

0,0%

2) Možná drobné 25,0%
zvýhodnění/bonifikace bude

3) Je to snaha „za méně peněz více 50,0%
muziky“

4) Zůstane podobná úhrada jako nyní 25,0%

1 2 3 4



Myslím si, že po odeznění všech vln C-19,
se změní způsob mé práce proti minulosti

1) Vůbec
2) Mírně
3) Středně
4) Hodně

5,2%

50,0%

32,8%

12,1%

• Hlasování1 2 3 4


