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Tylko 26% lekarzy zamierza głosować w wyborach do Samorządu 
Lekarskiego [sondaż]

Tylko 26% lekarzy zamierza głosować w nadchodzących w 2013 roku wyborach do władz 

samorządu lekarskiego - wynika z sondażu przeprowadzonego przez największy portal 

społecznościowy dla lekarzy www.konsylium24.pl. 42% lekarzy deklaruje, że nie weźmie udziału 

w tych wyborach a 32% jeszcze nie wie czy będzie głosować.

17 maja 1989 roku uchwalono ustawę o izbach lekarskich i reaktywowano (zlikwidowany w 1952 roku) 

Samorząd Lekarski. Od tego czasu co 3 lata odbywają się wybory do Organów Izb Lekarskich cieszące 

się w kolejnych latach coraz mniejszą frekwencją. Najbliższe wybory odbędą się w 2013 roku.

LEKARZE MŁODZI NIEZAINTERESOWANI

Wśród lekarzy najmłodszych stażem (do 4 lat pracy) tylko 11% zamierza głosować. 29% lekarzy 

starszych (5-16 lat pracy) wybiera się na wybory. Lekarze najstarsi (powyżej 16 lat pracy) w 37% 

deklarują, że wezmą udział w wyborach.

"Czy kiedykolwiek w przeszłości oddawałaś(eś) głos w wyborach do Izb Lekarskich?" zapytało również 

Konsylium24. 62% zapytanych lekarzy odpowiedziało - "Nie, nigdy nie głosowałam(em)", 12% twierdzi, 

że głosowało zawsze, 16% - potwierdza, że kilka razy brało udział w wyborach, a 10% głosowało raz.

Zgodnie z art. 4 Ustawy o Izbach Lekarskich, do zadań Samorządu Lekarzy należą w szczególności:

• sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza,

• ustanawianie obowiązujących wszystkich lekarzy zasad etyki i deontologii zawodowej oraz 

dbałość o ich przestrzeganie,

• reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza,

• integrowanie środowiska lekarskiego i inne.



W nadchodzącym roku wybory do Organów Izb Lekarskich mają po raz pierwszy odbywać się 

korespondencyjnie.

Badanie zostało przeprowadzone 28 września 2012 roku.W badaniu wzięło udział 507 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 33 000 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/

