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Polscy lekarze o Konsultantach Krajowych [sondaż]
41% lekarzy uważa, że Konsultanci Krajowi i Wojewódzcy są potrzebni, 28% jest odmiennego
zdania - wynika z sondażu przeprowadzonego wśród 1003 lekarzy przez portal Konsylium24.
Po dymisji z funkcji Konsultanta Krajowego ds. Okulistyki Profesora Jerzego Szaflika przez media przetacza
się w ostatnich tygodniach kolejna dyskusja na temat funkcjonowania systemu lekarskich Konsultantów
Krajowych i Wojewódzkich. Podobna dyskusja miała miejsce już wielokrotnie, ostatnio w maju 2011 przy
odwoływaniu Profesora Jana Lubińskiego, Konsultanta Krajowego ds. Genetyki Klinicznej. Najbardziej
radykalni komentatorzy życia publicznego, najczęściej
niezwiązani z medycyną, twierdzą że system lekarskich Konsultantów powinien zostać zlikwidowany. Lekarze
praktycy są odmiennego zdania.
W dniach 31.08-01.09.2012 portal Konsylium24 zapytał 1003 losowo dobranych lekarzy "Czy konsultant
krajowy i konsultant wojewódzki w Twojej specjalizacji są potrzebni?". 41% lekarzy odpowiedziało, że
są potrzebni, 28% było przeciw, a co 3 lekarz nie miał zdania na ten temat.
"Czy kiedykolwiek skorzystałaś/eś z pomocy konsultanta krajowego/wojewódzkiego w Twojej specjalizacji?"
zapytało również Konsylium24. 20% lekarzy co najmniej raz skorzystało z pomocy Konsultanta. Wśród
lekarzy, którzy twierdząco odpowiedzieli na to pytanie aż 77% uważa, że Konsultanci są potrzebni, tylko 8%
jest odmiennego zdania.
Konsultanci Krajowi powoływani są przez Ministra Zdrowia. Do ich zadań należy w szczególności kontrola
realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, sporządzanie opinii o potrzebach kadrowych w
danej dziedzinie medycyny oraz pomoc merytoryczna lekarzom w przypadku trudnych sytuacji klinicznych i
organizacyjnych.
Sondaż został przeprowadzony na portalu tylko dla lekarzy Konsylium24.pl w dniach 31.08 - 01.09.2012
wśród 1003 losowo wybranych lekarzy.
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