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Coraz więcej lekarzy za pełną refundacją in vitro [sondaż]

28% polskich lekarzy uważa, że zabiegi zapłodnienia in vitro powinny być w całości refundowane 

przez Państwo - wynika z sondażu przeprowadzonego przez największy serwis społecznościowy 

dla lekarzy Konsylium24.pl 4 września 2012 roku.

To o 4% więcej niż w poprzednich dwóch badaniach (2 i 4 lata temu). W porównaniu do poprzednich 

badań o 4% mniej lekarzy opowiada się za częściową odpłatnością ze strony pacjentów. Odsetek 

przeciwników jakiegokolwiek finansowania in vitro ze środków publicznych od 4 lat się nie zmienia. 35% 

lekarzy nadal jest przeciwna takiemu finansowaniu.

Najwięcej zwolenników pełnej refundacji zabiegów in vitro ze środków publicznych przybyło wśród 

lekarzy najmłodszych stażem (0-6 lat stażu pracy). 2 lata temu w tej grupie tylko 22% lekarzy 

opowiadało się za pełną odpłatnością ze strony Państwa, aktualnie już 32% (wzrost o 10%) lekarzy 

uważa, że Państwo powinno w pełni płacić potrzebującym parom za tę procedurę.

Ciekawym wydaje się być fakt, iż od 4 lat, pomimo żywej debaty publicznej oraz widma nadciągającego 

kryzysu gospodarczego w kolejnych badaniach nie zmienia się zasadniczo rozkład opinii polskich 

lekarzy w tej sprawie. 65% lekarzy uważa, że procedury in vitro powinny być chociaż częściowo 

finansowane ze środków publicznych, 35% jest stale przeciwna takiemu rozwiązaniu.

Od 4 lat największy portal dla lekarzy www.konsylium24.pl regularnie bada opinie lekarzy na tematy 

ważne społecznie. Badanie dotyczące finansowania in vitro ze środków publicznych było 

przeprowadzone wśród lekarzy po raz trzeci, poprzednie w październiku 2010 i styczniu 2009 roku. 

Badanie zostało przeprowadzone 4 września 2012. W badaniu wzięło udział 505 losowo dobranych 

lekarzy.

Dodatkowych informacji udziela lekarz Michał Feldman:

e-mail: michal.feldman@konsylium24.pl 

tel. +48 502 338 470
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