Warszawa, 5.10.2016

SONDAŻ: Co sądzą polscy lekarze w sprawie aborcji (październik 2016)
49% polskich lekarzy uważa, że nie należy zmieniać obecnej ustawy aborcyjnej, 34% jest za
pewnym złagodzeniem przepisów, 12% za ich zaostrzeniem, a 5% nie ma zdania - wynika
z sondażu przeprowadzonego przez największy portal dla lekarzy www.konsylium24.pl

W dniu 5 października 2016 roku serwis Konsylium24.pl po raz drugi przeprowadził sondaż opinii
lekarzy na temat ustawy aborcyjnej (wyniki poprzedniego sondażu z kwietnia 2016 można przeczytać
tutaj). Tym razem badanie opinii przeprowadzono na próbie 882 lekarzy z całej Polski.
W porównaniu z poprzednim sondażem, nastąpił nieznaczny wzrost zwolenników obecnego kompromisu aborcyjnego (4% wzrost) oraz zwiększyło się poparcie dla pomysłu złagodzenia obecnie funkcjonującej ustawy (2% wzrost). Spadło poparcie dla projektów zaostrzających obecny kompromis
aborcyjny (4% spadek).
Rozkład odpowiedzi sondażu wyglądał tak:
Z którym z poniższych stwierdzeń zgadza się Pani/Pan Doktor w największym stopniu?









49% popiera dotychczasowy kompromis aborcyjny - "lepiej nie ruszać dobrze funkcjonującej
ustawy"
26% jest za złagodzeniem przepisów dotyczących aborcji w postaci poszerzenia liczby
sytuacji, gdy jest ona dozwolona
6% uważa, że proponowana ustawa zakazująca aborcji jest zbyt radykalna, jednakże obecne
wyjątki dopuszczające aborcję są też zanadto liberalne
8% uważa, że aborcja powinna być dostępna na żądanie
6 % lekarzy stwierdziło, że popiera proponowaną ustawę zaostrzającą przepisy aborcyjne
5% nie ma zdania

LEKARZE ZA OBECNYM KOMPROMISEM A NAWET ZA LIBERALIZACJĄ

Z sondażu Konsylium24.pl wynika, że 49% lekarzy popiera obecny kompromis aborcyjny a 34% jest
za liberalizacją obecnej ustawy. Około 12% lekarzy to zwolennicy zaostrzenia ustawy.
Na uwagę zasługuje fakt, że głównie starsi lekarze (powyżej 27 lat stażu pracy) są za liberalizacją
tej ustawy (45% z nich), a młodzi i najmłodsi (poniżej 14 lat stażu) są za utrzymaniem obecnego
kompromisu (53% z nich). Również starsi lekarze rzadziej wskazywali na potrzebę zaostrzenia
obecnej ustawy – 11%.
NAJBARDZIEJ LIBERALNI GINEKOLODZY, PEDIATRZY I NEONATOLODZY ZA OBECNĄ USTAWĄ

Wśród różnych ankietowanych specjalizacji najwięcej - 50% ginekologów było za liberalizacją ustawy
i 55% pediatrów i neonatologów za utrzymaniem obecnego kompromisu. Ankietowani ginekolodzy
byli jednomyślni, żaden z nich nie wyraził zdania wskazującego na konieczność zaostrzenia przepisów aborcyjnych.

KOBIETY LEKARKI TAK SAMO ODPOWIADAŁY JAK MĘŻCZYŹNI LEKARZE

Konsylium24.pl sprawdziło, czy odpowiedzi różniły się w zależności od płci odpowiadających lekarzy.
Nieco więcej lekarzy mężczyzn (7% vs 4%) nie miało zdania na temat przepisów antyaborcyjnych.
Sam rozkład odpowiedzi tych, którzy mieli zdanie na tak lub na nie, pozostał jednak bardzo podobny
u obu płci.
Sondaż został przeprowadzony w dniu 5 października 2016 roku.
W sondażu wzięło udział 882 losowo dobranych lekarzy.
Poprzednie sondaże przeprowadzane wśród polskich lekarzy, szczegóły dotyczące komentarzy do
badania oraz zamawiania nowych sondaży znajdują się pod adresem:
http://gruparx.com.pl/notes

Dodatkowych informacji udziela Edyta Puchalska:
e-mail: edyta.puchalska@konsylium24.pl tel. +48 606 802 266
www.Konsylium24.pl to największy opiniotwórczy serwis społecznościowy przeznaczony tylko
dla lekarzy. Ponad 60 000 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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