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SONDAŻ: Z przyczyn zdrowotnych palenie marihuany powinno być
w Polsce nielegalne - uważa większość polskich lekarzy.

Z przyczyn zdrowotnych palenie marihuany powinno być w Polsce nielegalne - uważa 56% 

polskich lekarzy. Wśród lekarzy psychiatrów, którzy zawodowo zajmują się leczeniem uzależnień 

i powikłań po przyjmowaniu substancji psychoaktywnych aż 70% jest przeciwko legalizacji 

palenia marihuany w Polsce.

W dniu 18.01.2012 roku portal Konsylium24 zapytał 1006 losowo wybranych lekarzy: "Czy, biorąc pod 

uwagę wyłącznie względy medyczne, palenie marihuany powinno być w Polsce legalne?" Większość 

(56%) lekarzy odpowiedziała, że palenie marihuany nie powinno być legalne, 27% lekarzy uważa, że 

palenie powinno być legalne, a 18% zaznaczyło, że nie ma zdania w tej sprawie.

LEKARZE PSYCHIATRZY ZDECYDOWANIE PRZECIW

Rozkład odpowiedzi wśród lekarzy nie różnił się znacząco między różnymi specjalizacjami oprócz 

lekarzy psychiatrów, którzy zawodowo zajmują się leczeniem uzależnień i powikłań po przyjmowaniu 

substancji psychoaktywnych, spośród których aż 70% odpowiedziało, że ze względów medycznych są 

przeciwni legalizacji palenia marihuany. 22% lekarzy psychiatrów jest za dozwoleniem palenia 

marihuany a 7% nie miało zdania na ten temat.

DOŚWIADCZENI LEKARZE BARDZIEJ PRZECIW

Spośród najmłodszych stażem lekarzy (0-8 lat stażu pracy, 333 lekarzy) połowa (50%) biorąc pod uwagę

względy medyczne jest przeciwna zgodzie na palenie marihuany, 57% lekarzy starszych (9-20 lat stażu 

pracy, 330 lekarzy)  nie zgadza się na legalizację palenia marihuany. Spośród lekarzy najstarszych 

(ponad 21 lat stażu pracy, 343 lekarzy) aż 60% lekarzy ze względów medycznych jest przeciwna 

legalizacji palenia marihuany w Polsce.



Badanie przeprowadzono w dniu 18.01.2012 na losowej próbie 1006 polskich lekarzy, użytkowników 

serwisu Konsylium24.pl.

Wyniki badania wraz z wykresami można pobrać tutaj.

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 30 000 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.

http://www.Konsylium24.pl/
https://app.freshmail.pl/userfiles/0ea1910467/file/2012-01-19_Marihuana-a-wzgledy-medyczne.pdf

