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Sondaż: Lekarze popierają pomysł Ministerstwa Zdrowia

82% lekarzy uważa, że szpitale powinny mieć możliwość prowadzenia płatnych usług dla pacjentów (poza 
NFZ) w ramach popołudniowych dyżurów - wynika z sondażu przeprowadzonego wśród 261 lekarzy przez 
największy portal społecznościowy dla lekarzy www.Konsylium24.pl

Resort zdrowia  pracuje nad przepisami, które umożliwią 
publicznym  szpitalom  prowadzenie  komercyjnych  usług 
w ramach popołudniowych dyżurów - donosiły w ostatnich 
dniach  media  (m.in. "Parkiet").  Media  cytowały  również 
szefów najpoważniejszych prywatnych klinik medycznych 
w Polsce,  którzy  stanowczo  sprzeciwiają  się  takiemu 
rozwiązaniu,  w  razie  jego  wprowadzenia  zapowiadając 
protesty.

Tymczasem  przeważająca  większość  (82%)  polskich 
lekarzy  opowiada się  za  wprowadzeniem komercyjnych 
usług  popołudniami  w  publicznych  szpitalach.  14% 
lekarzy jest przeciwna takiemu rozwiązaniu, a 5% nie ma 
zdania.

Lekarze  popierający  pomysł  Ministerstwa  Zdrowia 
tłumaczą,  że  zwiększy  to  dostępność  pacjentów 
do lekarzy, przyniesie dodatkowe przychody zadłużonym 
szpitalom  i  pozwoli  w  najbardziej  efektywny  sposób 
wykorzystywać  często  niezwykle  drogą  aparaturę. 
Powołują  się  również  na  podobne  rozwiązania  od  lat 
funkcjonujące w innych krajach (na przykład we Francji), 
gdzie lekarz pracujący w szpitalu ma prawo 20% swojego 
czasu  przeznaczyć,  w zamian  za  opłatę  dla  szpitala, 
na prywatnych pacjentów.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 1-7 kwietnia 2010 roku. W sondażu wzięło udział 261 zróżnicowanych co  do płci, wieku, miejsca 
zamieszkania, specjalizacji oraz doświadczenia zawodowego polskich lekarzy. 

Konsylium24.pl  to  największy  portal  społecznościowy  dla  lekarzy.  Zrzesza  ponad  18,000 polskich  lekarzy,  którzy  razem  pomagają  sobie 
rozwiązywać trudne problemy kliniczne swoich pacjentów. W serwisie toczą się również żywe dyskusje dotyczące wielu różnych aspektów 
wykonywania zawodu lekarza w Polsce. 

Wydawcą serwisu Konsylium24.pl jest Grupa Rx Sp. z o.o.

Dodatkowych informacji udziela lek. Michał Feldman
e-mail: michal.feldman@k  onsylium24.pl  
tel. +48 (22) 532-59-50, fax. +48 (22) 532-59-51

Źródło: badania przeprowadzone przez Konsylium24.pl w dniach
1-7 kwietnia 2010 roku na grupie 261 lekarzy. 
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