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Zaskakujące wyniki sondażu: Co 3 lekarz w Polsce zgadza się na
likwidację klauzuli sumienia.
32% polskich lekarzy zgadza się, aby prawo do korzystania przez nich z klauzuli sumienia zostało
zlikwidowane - wynika z sondażu przeprowadzonego przez największy serwis społecznościowy
dla lekarzy www.konsylium24.pl.

Wśród lekarzy ginekologów odsetek ten jest jeszcze wyższy - 42% z nich nie ma nic przeciwko
zlikwidowaniu prawa do klauzuli sumienia.
W dniu 24 lipca 2014 roku serwis www.konsylium24 zapytał losowo dobraną grupę 1,006 lekarzy z całej
Polski: "Czy zgadzasz się, żeby prawo do korzystania przez polskich lekarzy z klauzuli sumienia zostało
zlikwidowane?”
Zgodnie z przewidywaniami większość zapytanych lekarzy była przeciwko likwidacji tego przywileju
(40% zdecydowanie przeciw, 20% raczej przeciw). Co jednak zaskakujące - 32% lekarzy zgadza się na
likwidację klauzuli sumienia (w tym 19% zdecydowanie się zgadza). 8% lekarzy nie miało w ogóle zdania
na ten temat.
Zaskoczenie budzi fakt, że wśród lekarzy, którzy teoretycznie powinni być najbardziej zainteresowani
posiadaniem prawa do odmowy leczenia ze względu na "klauzulę sumienia" - czyli lekarzy ginekologówpołożników - aż 42% (10% więcej niż wśród ogólnej populacji lekarzy) zgadza się na likwidację klauzuli
sumienia (w tym 27% zdecydowanie się zgadza).

Badanie pokazało również silną zależność pomiędzy stażem pracy a poglądami lekarzy. Wśród
najmłodszych lekarzy (do 7 lat stażu pracy) tylko 22% dopuszcza likwidację prawa do klauzuli sumienia,
lekarze ze średnim stażem (8-20 lat pracy) w 31% zgadzają się na likwidację tego prawa. Najbardziej
doświadczeni lekarze (ponad 20 lat w zawodzie) w 40% zgadzają się na likwidację prawa do korzystania
z klauzuli sumienia.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24-25.07.2014. W badaniu wzięło udział 1006 losowo
dobranych lekarzy.
Dodatkowych informacji udziela lekarz Michał Feldman:
e-mail: michal.feldman@konsylium24.pl
tel. +48 502 338 470
www.Konsylium24.pl to największy opiniotwórczy serwis społecznościowy przeznaczony tylko dla
lekarzy. Ponad 45 000 lekarzy pomaga sobie nawzajem każdego dnia rozwiązywać kilkadziesiąt
problemów najtrudniejszych przypadków klinicznych polskich pacjentów. W serwisie toczą się również
żywe dyskusje etyczne i światopoglądowe związane z wykonywaniem zawodu lekarza.
Wydawcą serwisu jest Grupa Rx Sp. z o.o.

