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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
odpowiadając

na

oświadczenie

senatora

Wadima

Tyszkiewicza

i

Krzysztofa

Kwiatkowskiego złożone podczas 22. posiedzenia Senatu RP w dniu 25 marca 2021 r.
w sprawie Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych (PES) przekazane przy piśmie
z dnia 30 marca 2021 r. znak: BPS/043-22-959/21, uprzejmie informuję, co następuje.
Okres stanu epidemii choroby COVID-19 spowodowanej wirusem SARS-CoV-2, który
utrzymuje się w Polsce już ponad rok, jest to czas, w którym niejednokrotnie kluczowe
decyzje mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Polaków lub pewnych grup
społecznych czy zawodowych są podejmowane w trybie pilnym, bez możliwości
przeprowadzenia szerokich konsultacji zewnętrznych i dogłębnych analiz. Sytuacja
w jakiej się znajdujemy wymaga zdecydowanych przedsięwzięć, które nie zawsze dla
wszystkich są zgodne z ich oczekiwaniami.
Minister Zdrowia mając na uwadze apele i stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej,
Okręgowych Izb Lekarskich oraz bezpośrednio lekarzy przystępujących do PES w sesji
wiosennej 2021 r., mówiących o dużym zagrożeniu w okresie trwania stanu epidemii
pierwotnie przychylił się do próśb w nich zawartych i odwołał wszystkie egzaminy
pisemne i ustne w dziedzinach medycyny, dla których PES miał się nie rozpocząć do
dnia 19 marca 2021 r. włącznie. PES miał zostać wznowiony z dniem 17 maja 2021 r.,
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czyli po upływie dwóch miesięcy. W tym miejscu należy zaznaczyć, że ww. środowiska
apelowały o odwołanie jedynie egzaminu ustnego stanowiącego integralną część
państwowego egzaminu specjalizacyjnego. Ponieważ niezwykle trudno zgodzić się
z twierdzeniem jakoby egzaminy ustne stanowiły większe realne zagrożenie życia
i zdrowia ludzkiego w obliczu możliwości zakażenia się wirusem SARS-CoV-2, co
podkreślają liczni eksperci w tym konsultanci krajowi w dziedzinach epidemiologii
i chorób zakaźnych, Minister Zdrowia podjął decyzję jak wyżej, mając również na
względzie możliwość powrotu lekarzy przygotowujących się do egzaminów do pracy.
Decyzję o zmianie ogłoszonego stanowiska z dnia 16 marca 2021 r. Minister Zdrowia
podjął na prośbę konsultantów krajowych, którzy zwrócili się do Ministra Zdrowia
z prośbą o nieodwoływanie egzaminów PES w sesji wiosennej 2021 r., wskazując na
możliwość bezpiecznego i sprawnego przeprowadzenia pełnej sesji PES.
Dodatkowo konsultanci krajowi wypracowali wspólne stanowisko dotyczące możliwości
przeprowadzenia PES w części pisemnej i ustnej w sesji egzaminacyjnej wiosna
2021 r., z treścią którego można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa
Zdrowia pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wspolny-komunikat-konsultantow-krajowych-wsprawie-przebiegu-sesji-egzaminacyjnej-wiosna-2021-panstwowych-egzaminowspecjalizacyjnych-pes-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow
Stanowisko i opinia grona najwybitniejszych polskich lekarzy specjalistów, którzy
posiadają najwyższe tytuły i stopnie naukowe spowodowała zmianę decyzji Ministra
Zdrowia.
Dodatkowo Minister Zdrowia przy podjęciu decyzji o przeprowadzeniu PES zgodnie
z wcześniej wyznaczonymi terminami brał pod uwagę opinię Pani prof. dr hab. n. med.
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o możliwości przeprowadzenia PES w warunkach zapewniających bezpieczeństwo
osobom uczestniczącym w obydwu formach egzaminu. Zgodnie z opinią Dyrektora CEM
zarówno w części ustnej, jak i pisemnej egzaminy zostały przygotowane w sposób
zgodny z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i przeprowadzane są
w niezbędnym reżimie sanitarnym.
Z poważaniem
z upoważnienia Ministra ZdrowiaMaciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu
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