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Lekarze podzieleni w sprawie "pigułek dzień po" bez recepty

49% polskich lekarzy sprzeciwia  się  sprzedawaniu pigułek "dzień po" bez recepty,  a  46%
uważa, że to dobre rozwiązanie - wynika z sondażu przeprowadzonego 12 stycznia 2015 roku
na grupie 1002 losowo dobranych lekarzy.

Ginekolodzy są bardziej "za"

Co ciekawe, lekarze rodzinni, do których bardzo często kierowane są prośby o wypisanie tych leków 
w "awaryjnych sytuacjach" są podobnego zdania jak większość lekarzy (49% przeciwna, 44% za), 
natomiast wśród lekarzy ginekologów (którzy mają największą wiedzę dotyczącą działania środków 
antykoncepcyjnych) dominują zwolennicy udostępnienia tych leków bez recepty (51% za, 41% 
przeciw).

Młodsi lekarze dużo bardziej... konserwatywni

Wśród lekarzy najmłodszych stażem (do 7 lat od ukończenia studiów, n=346) dominują przeciwnicy 
udostępniania "pigułek dzień po" bez recepty (55% przeciw, 41% za), wśród lekarzy najstarszych (20
lat od ukończenia studiów i więcej, n=327) przeciwników jest aż o 13% mniej i dominują zwolennicy 
brku ograniczeń w dostępie do tych środków (42% przeciw vs. 51% za). 



W dniu 12 stycznia 2015 roku największy portal dla lekarzy www.konsylium24.pl zadał 1002 losowo 
dobranym lekarzom pytanie:

"Komisja Europejska zdecydowała, że antykoncepcja po stosunku (tzw. "leki wczesnoporonne" lub
"pigułki awaryjne") ma być dostępna dla pacjentów bez recepty. Czy uważasz, że to dobra decyzja?"

- zdecydowanie tak, odpowiedziało 24% lekarzy
- raczej tak, stwierdziło 22%
- raczej nie, 17% lekarzy
- zdecydowanie nie, 32%
- nie wiem, odpowiedziało 5% lekarzy

7 stycznia 2015 roku Komisja Europejska zdecydowała, że pigułki "dzień po", stosowane jako tzw. 
antykoncepcja awaryjna, mogą być sprzedawane bez recepty we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej.
W środowisku lekarskim w Polsce rozgorzała gorąca dyskusja na ten temat. 

Sondaż przeprowadzono 12 stycznia 2015 roku na grupie 1002 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 50 000 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. 
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