Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 25 października 2002r.
w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich
wyciąg

§ 5. Do zadań konsultanta krajowego, o którym mowa w § 2 ust. 1, należy w szczególności:
1) inicjowanie prowadzenia badań epidemiologicznych na obszarze kraju oraz ocena metod i
wyników tych badań;
2) (3) przeprowadzanie kontroli zakładów opieki zdrowotnej dotyczącej realizacji kształcenia
i doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych,
farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne w zakresie wynikającym z
określonych programów kształcenia;
3) kontrola dostępności do świadczeń zdrowotnych;

4) kontrola wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej w aparaturę i sprzęt medyczny,
aparaturę analityczną oraz aparaturę do przygotowywania i badania produktów leczniczych i
kontrola ich efektywnego wykorzystania przy realizacji zadań dydaktycznych zgodnie z
określonymi standardami;

5) (4) informowanie organów administracji rządowej, podmiotów tworzących zakłady opieki
zdrowotnej i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o uchybieniach
stwierdzonych w wyniku kontroli;

6) sporządzanie opinii o potrzebach kadrowych w danej dziedzinie medycyny, farmacji oraz
w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia na obszarze kraju na rok
następny, w terminie do dnia 30 listopada każdego roku;

7) opiniowanie programów specjalizacji;

8) (5) sporządzanie opinii dotyczącej doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy dentystów,
pielęgniarek
i położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne;

9) (6) sporządzanie opinii o realizacji szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego lekarzy,
lekarzy dentystów, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne, w zakresie
wynikającym z określonego programu kształcenia oraz nadzór nad ich merytoryczną
realizacją;

10) wydawanie opinii i doradztwo w zakresie zadań realizowanych przez Centrum
Egzaminów Medycznych oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i
Położnych;

11) prognozowanie potrzeb zdrowotnych populacji w reprezentowanej dziedzinie;

12) na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, opiniowanie pod względem
merytorycznym oraz celowościowym projektów aktów prawnych;

13) prowadzenie doradztwa w zakresie realizacji zadań wynikających z Narodowego
Programu Zdrowia i innych programów polityki zdrowotnej;

14) wydawanie opinii o stosowanym postępowaniu diagnostycznym, leczniczym i
pielęgnacyjnym w zakresie jego zgodności z aktualnym stanem wiedzy, z uwzględnieniem
dostępności metod i środków;

15) opiniowanie wniosków o skierowanie pacjenta do przeprowadzenia leczenia lub badań
diagnostycznych za granicą w trybie określonym w przepisach odrębnych;

16) sporządzanie corocznego raportu dokumentującego realizację zadań i uprawnień w
zakresie obejmującym reprezentowaną przez konsultanta krajowego dziedzinę medycyny,
farmacji lub inną dziedzinę mającą zastosowanie w ochronie zdrowia.

§ 6. (7) Do zadań konsultanta krajowego, o którym mowa w § 2 ust. 7, należy w
szczególności:

1) sporządzanie opinii o potrzebach kadrowych w dziedzinach medycyny, farmacji oraz w
innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia związanych z realizacją
zadań istotnych dla obronności kraju,
w terminie do dnia 30 listopada każdego roku;

2) opiniowanie programów szkolenia podyplomowego związanego z realizacją zadań, o
których mowa w § 2 ust. 7, oraz sposobu ich realizacji;

3) sporządzanie opinii dotyczącej poziomu kształcenia podyplomowego w dziedzinach
medycyny związanych
z realizacją zadań, o których mowa w § 2 ust. 7, w szczególności z uwzględnieniem aktualnej
wiedzy medycznej;

4) opiniowanie i doradztwo w zakresie szkolenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów,
pielęgniarek
i położnych oraz farmaceutów w odniesieniu do zadań, o których mowa w § 2 ust. 7;

5) na wniosek Ministra Obrony Narodowej opiniowanie pod względem merytorycznym oraz
celowościowym projektów aktów prawnych;

6) opiniowanie, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, jakości i dostępności świadczeń
zdrowotnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 2 ust. 7, w jednostkach
utworzonych i nadzorowanych przez tego ministra oraz w innych podmiotach realizujących te
zadania;

7) doradztwo w dostosowywaniu krajowych norm i standardów opieki zdrowotnej do
zobowiązań wynikających
z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych sojuszach obronnych;

8) doradztwo w zakresie realizacji medycznych celów Sił Zbrojnych, do których jest
zobowiązana Rzeczpospolita Polska z racji uczestnictwa w sojuszu północnoatlantyckim;

9) kontrola wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej utworzonych i nadzorowanych przez
Ministra Obrony Narodowej w aparaturę i sprzęt medyczny, aparaturę analityczną oraz

aparaturę do przygotowywania i badania produktów leczniczych i kontrola ich efektywnego
wykorzystania przy realizacji zadań dydaktycznych zgodnie
z określonymi standardami;

10) informowanie właściwego podmiotu o uchybieniach stwierdzonych w wyniku kontroli;

11) sporządzanie corocznego raportu dokumentującego wykonanie zadań, dla realizacji
których został powołany, oraz przedkładanie go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i
Ministrowi Obrony Narodowej.

