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Polscy lekarze o obowiązkowych punktach edukacyjnych [sondaż]

Tylko 18% lekarzy zamierza rozliczyć się z punktów edukacyjnych w ustawowym terminie wynika z sondażu przeprowadzonego wśród lekarzy przez największy serwis społecznościowy
dla lekarzy www.Konsylium24.pl
4 listopada 2012 roku mija kolejny 4-letni okres, w którym większość lekarzy zgodnie z prawem musi
wykazać się zgromadzeniem 200 punktów edukacyjnych zdobywanych przy okazji udziału w różnych
szkoleniach i konferencjach. Za niedopełnienie tego obowiązku aktualnie nie są przewidziane dla lekarzy
żadne konsekwencje.

LEKARZE ZBIERAJĄ, ALE NIE ZWRACAJĄ UWAGI
Czy zbierasz obowiązkowe punkty edukacyjne? - zapytało Konsylium24 14 września 2012 roku 506
losowo dobranych lekarzy. Ponad połowa lekarzy (57%) odpowiedziała: "zbieram punkty, ale nie
zwracam uwagi ile ich już mam", 9% medyków stwierdziło "Tak, pilnuję aby na czas uzbierać
wymagane 200 punktów", a 34% lekarzy odpowiedziało "Nie, nie zbieram w ogóle tych punktów".
"Czy zamierzasz rozliczyć się z zebranych punktów edukacyjnych w Izbie Lekarskiej w ustawowym
terminie?" - brzmiało kolejne pytanie zadane lekarzom, którzy odpowiedzieli, że zbierają punkty. "Tak,
zrobię to już wkrótce" odpowiedziało 10% zapytanych (daje to 7% populacji wszystkich lekarzy). "Tak,
zrobię to w ostatniej chwili" twierdzi 17% (11% populacji lekarzy). Wynika z tego, że tylko 18%
wszystkich lekarzy deklaruje chęć rozliczenia się z punktów edukacyjnych. Nie zamierza rozliczać się z
tych punktów 41% lekarzy, którzy je zbierają (27% populacji lekarzy) a jeszcze nie wie co zrobi 33%
zbierających punkty (22% całej populacji lekarzy).

LEKARZE STARSI BARDZIEJ SUMIENNI?
Interesująco rozkłada się zaangażowanie w zbieranie punkty edukacyjne a staż lekarskiej pracy. 61%
lekarzy z najniższym stażem pracy (do 9 lat) przyznaje się do zbierania punktów. Wśród lekarzy
najstarszych (21 lat i więcej stażu pracy) 70% lekarzy deklaruje gromadzenie obowiązkowych punktów
edukacyjnych.

Sondaż został przeprowadzony wśród losowej próby 506 lekarzy, użytkowników Konsylium24 w dniu
14.09.2012.
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