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Pomonkie Centrum
Organizacji Ochrony Zdrowia
ul. Na Stoku 50
80-874 Gdansk

Dyrektor Centmm Egzaminów Medycznych (zwanego dalej "CEM") pozwala sobie
przypomniec,
iz zasady
dopuszczania
i przeprowadzania
Panstwowego
Egzaminu
Specjalizacyjnego (zw~nego dalej "PES") reguluje rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie
specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779 z pózno zm.).
_
Zgodnie z jego § 36 ust. 2, lekarz uzyskuje wynik negatywny PES, jezeli uzyska taki wynik
chocby z jednej czesci PES, o których mowa w § 32 ust. t. Oznacza to, iz niezdanie którejkolwiek
czesci PES, tj. testowej, ustanej lub praktycznej powoduje negatywny wynik calego PESo Lekarz
wiec, by uzyskac tytul specjalisty w danej dziedzinie, musi przystapic w innej sesji egzaminacyjnej
ponownie do wszystkich czesci PESo Nie jest zatem dopuszczalne zaliczanie zdanych czesci
egzaminu w danej sesji na poczet kolejnych sesji egzaminacyjnych. W szczególnosci wiec
rozporzadzenie nie zezwala nie uznanie zlozonej uprzednio czesci praktycznej PESo Pozytywny
wynik tego egzaminu nie zachowuje waznosci w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, a lekarz
przystepujac ponownie do PES w innej sesji egzaminacyjnej winien powtórnie zlozyc ww. czesc
PESo
§ 32 ust. I stanowi, iz PES dla kazdej specjalnosci jest skladany w formie egzaminu praktycznego,
egzaminu testowego i egzaminu ustnego, obejmujacych program specjalizacji. Rozporzadzenie
okresla zatem sekwencje poszczególnych czesci PESo Lekarz wiec chcac przystapic do egzaminu
ustanego winien legitymowac sie juz pozytywnym wynikiem egzaminu testowego i praktycznego.
Mozna zatem przyjac rozwiazanie, iz zdajacy przed przystapieniem do czesci ustnej PES w danej
sesji powinien przedstawic Panstwowej Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzajacej egzamin,
aktualny protokól czesci praktycznej PES, zlozonej w tej sesji egzaminacyjnej.
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