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INFORMACJA PRASOWA

SONDAŻ: Polscy lekarze o nowym Ministrze Zdrowia 

33% lekarzy uważa, że wybór Konstantego Radziwiłła na Ministra Zdrowia to dobra 
wiadomość dla lekarzy, ale tylko 18% myśli, że dr Radziwiłł poprawi sytuację w polskiej 
ochronie zdrowia - wynika z sondażu przeprowadzonego przez największy społecznościowy 
serwis dla lekarzy www.konsylium24.pl 

"Ministrem Zdrowia w nowym rządzie zostanie Doktor Konstanty Radziwiłł. Czy to dobra 
wiadomość dla polskich lekarzy?" - zapytało Konsylium24.pl losowo dobraną próbę 699 lekarzy 
z całej Polski.
- TAK - 33% lekarzy (w tym "zdecydowanie tak" - 8%)
- NIE - 32% (w tym "zdecydowanie nie" - 14%)
36% lekarzy odpowiedziało "trudno powiedzieć". 

"Czy Twoim zdaniem nowy Minister Zdrowia Doktor Konstanty Radziwiłł poprawi sytuację 
w polskiej ochronie zdrowia?" - zapytało Konsylium24 tę samą grupę medyków.
- TAK - 18% lekarzy (w tym "zdecydowanie tak" - 5%)
- NIE - 56% lekarzy ( w tym "zdecydowanie nie" - 22%)
26% lekarzy odpowiedziało na to pytanie "trudno powiedzieć". 
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Ministrem Zdrowia w nowym rządzie zostanie Doktor Konstanty Radziwiłł. 
Czy to dobra wiadomość dla polskich lekarzy? 

Sondaż został przeprowadzony w dniach 9-10 listopada 2015 roku na największym portalu internetowym  dla lekarzy Konsylium24.pl 
W sondażu wzięło udział 699 lekarzy.
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http://www.konsylium24.pl/


Lekarze znają doktora Konstantego Radziwiłła dzięki jego wieloletniemu zaangażowaniu 
w działalność Samorządu Lekarskiego. W ramach tej działalności dr Radziwiłł dwukrotnie 
był wybierany na Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz reprezentował środowisko lekarskie w 
wielu lekarskich gremiach w Polsce i na świecie. Dr Radziwiłł sam jest z wykształcenia lekarzem 
rodzinnym i prowadzi własną przychodnię na warszawskich Kabatach.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 9-10 listopada 2015 roku przez serwis Konsylium24.pl 
na losowo dobranej próbie 699 lekarzy ze wszystkich specjalizacji z całej Polski.

Poprzednie sondaże przeprowadzane wśród polskich lekarzy oraz szczegóły dotyczące komentarzy 
do badania oraz zamawiania nowych sondaży znajdują się pod adresem:
http://gruparx.com.pl/notes 

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 55 000 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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Czy Twoim zdaniem nowy Minister Zdrowia Doktor Konstanty Radziwiłł 
poprawi sytuację w polskiej ochronie zdrowia?

Sondaż został przeprowadzony w dniach 9-10 listopada 2015 roku na największym portalu internetowym  dla lekarzy Konsylium24.pl. 
W sondażu wzięło udział 699 lekarzy.
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