
COMPENSA MULTI ZDROWIE  
W CZASACH PANDEMII 

Zdrowi pracownicy to zdrowy zespół. 
Zadbaj o nich z ubezpieczeniem 

Compensa MULTI Zdrowie! 



W okresie lipiec - sierpień 2019 Dane: raport Fundacji Watch Health Care 

ŚREDNI CZAS OCZEKIWANIA  
NA KONSULTACJE LEKARSKIE W NFZ 

Średni czas oczekiwania na wizytę u specjalisty w ramach ubezpieczenia powszechnego  

w NFZ w okresie VII – VIII 2019 wyniósł 3,8 miesiąca 
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Dane: raport Fundacji Watch Health Care 

CZAS OCZEKIWANIA NA BADANIA W NFZ 
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NFZ vs Compensa 

CZAS POTRZEBNY NA DIAGNOZĘ  

ból 
podbrzusza 

wizyta u 
lekarza POZ, 
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wizyta u 
gastrologa 

USG jamy 
brzusznej 

kolonoskopia 

1 dzień 2,9 miesiąca 2,5 miesiąca 5,3 miesiąca 

Łączny czas na postawienie diagnozy: 10,7 miesiąca  
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skierowanie 

wizyta u 
gastrologa 

USG jamy 
brzusznej 

kolonoskopia 

maks. 5 dni 

Łączny czas na postawienie diagnozy: do 1 miesiąca 

maks. 10 dni maks. 10 dni 



KONSULTACJE STACJONARNE W 
CZASIE EPIDEMII  

W większości miast w Polsce nadal udaje nam się umówić stacjonarne 
konsultacje lekarskie w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia 

Miasta, w których pojawiały się największe problemy to:  
Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Toruń, Bydgoszcz, Krosno, Zawiercie  
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Udział konsultacji stacjonarnych w ogólnej liczbie konsultacji lekarskich 
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NASZ FORMULARZ DO UMAWIANIA WIZYT  

JEDNYMZ NAJLEPSZYCH NA RYNKU 

 Raport Edisonda - umawianie się do lekarza w czasach COVID-19 



NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA 

grupa od 5 do 20 pracowników 

pracownik do 67. roku życia 

forma zatrudnienia umowy:  o pracę, o dzieło, zlecenie 

partycypacja 
dla firm 5-10 pracowników – 80% 

dla firm 11-20 pracowników – 70% 

liczba wariantów 
do 10 pracowników – 1 wariant 

11-20 pracowników – 2 warianty 

średni wiek 
pracowników 

maksymalnie 49 lat 

pakiety partnerskie 
 i rodzinne 

tak, jeżeli ich łączna liczba  
wynosi minimum 4 



 Telemedycyna 

Konsultacje z lekarzami online  
(dostępne również w języku angielskim) 
przez czat, wideo lub telefon  

Dokumentacja medyczna  
po odbytej e-konsultacji 

Aplikacja mobilna do umawiania e-konsultacji 

Wygodnie z domu  
bez kolejek i dojazdów 

Szybko nawet w kilka minut 

U S T A W A  
z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej 

 
Art. 3. 1. Działalność lecznicza 
polega na udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych. Świadczenia te mogą 
być udzielane za pośrednictwem 
systemów teleinformatycznych lub 
systemów łączności. 



PODCZAS E-KONSULTACJI MOŻNA: 
 omówić z lekarzem niepokojące objawy choroby 
 omówić z lekarzem wyniki swoich badań 
 otrzymać zalecenia odnośnie dalszego postępowania  
 otrzymać skierowanie na badania diagnostyczne 
 otrzymać e-receptę na leki przyjmowane na stałe (kontynuacja leczenia) 
 otrzymać e-zwolnienie  
 po odbytej e-konsultacji przez najbliższą dobę można zadać pisemne pytanie do lekarza 

dotyczące odbytej e-konsultacji  



 PARAMETRY 
DOSTĘPNOŚCI  

W dni robocze: 
 

 Internista i pediatra:  
maks. czas oczekiwania 2 godziny 

 Specjaliści:  
maks. 3 dni robocze od zgłoszenia 

 
 W nocy, soboty, niedziele i święta: 

 

 Internista i pediatra: 
maks. czas oczekiwania 4 
godziny 

 
 Pisemne pytanie do lekarza  

w ciągu 24 h od konsultacji 
 



Zapraszamy! 


