
Warszawa, 2.06.2015 r.

SONDAŻ:  69%  polskich  lekarzy  w  ostatnim  roku  ofiarami
agresji ze strony pacjentów

69%  lekarzy  w  Polsce  doświadczyło  w  ciągu  ostatniego  roku  agresji  ze  strony
pacjentów  -  wynika  z  sondażu  przeprowadzonego  przez  największy  portal
internetowy dla lekarzy www.konsylium24.pl.

W dniu  26 maja  2015  roku portal  www.konsylium24.pl zapytał  reprezentatywną  grupę
1 002 lekarzy o ich własne doświadczenia z agresją słowną i fizyczną ze strony pacjentów
w ciągu ostatniego roku.

Łącznie 69% lekarzy było ofiarami agresji ze strony pacjentów:
- 6% lekarzy stwierdziło, że w ciągu ostatniego roku było ofiarami zarówno agresji słownej
jak i fizycznej,
- 61% lekarzy było ofiarami agresji słownej,
- 2 % lekarzy było ofiarami agresji fizycznej.
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MŁODZI LEKARZE BARDZIEJ ZAGROŻENI

Analizując staż pracy wyraźnie widoczne jest, że młodzi lekarze (pracujący w zawodzie
9 lat  lub  krócej)  są  dużo  częściej  atakowani  przez  pacjentów  -  75%  spośród  nich
doświadczyło  w  ostatnim  roku  agresji  ze  strony  pacjentów.  Wśród  lekarzy  starszych
(23 lata  stażu pracy lub więcej)  60% (a więc  15% mniej  niż  młodszych)  było  ofiarami
agresji w tym czasie.

BARDZO NIEBEZPIECZNY LOS LEKARZY RATUNKOWYCH

Agresja ze strony pacjentów dotyka w różnym stopniu lekarzy różnych specjalizacji. 84%
ortopedów, 84% chirurgów, 78% neurologów, 76% psychiatrów, 74% lekarzy rodzinnych,
73% internistów, 66% okulistów, 66% anestezjologów, 65% kardiologów, 63% pediatrów,
61% ginekologów, 60% radiologów, oraz wszyscy (100%) lekarze medycyny ratunkowej
byli w ostatnim roku ofiarami agresji ze strony pacjentów.

Wśród  lekarzy  medycyny  ratunkowej  38%  było  ofiarami  zarówno  agresji  słownej  jak
i fizycznej, 14% agresji fizycznej a 48% tylko słownej.

AGRESJA PACJENTÓW WOBEC LEKARZY NARASTA

Konsylium24 zapytało również lekarzy czy z ich własnych obserwacji zmienia się stosunek
pacjentów  do  nich  samych.  61%  lekarzy  stwierdziło,  że  pacjenci  są  coraz  częściej
agresywni,  19%  uważa,  że  pacjenci  są  tak  samo  agresywni  jak  byli  wcześniej.  13%
lekarzy nigdy do tej pory nie spotkało się z agresją pacjentów.
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Sondaż  został  przeprowadzony  w  dniu  26  maja  2015  roku  na  największym  portalu
internetowym dla lekarzy www.konsylium24.pl. W sondażu wzięło udział 1002 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 52 000
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.

Archiwum informacji prasowych
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