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KNLU.051.188.2020.BB
Pan

Rafał Kubiak

p.o. Dyrektor

Centrum Egzaminów Medycznych

Szanowny Panie Dyrektorze, 

mając na uwadze korespondencję prowadzoną pomiędzy Naczelną Radą Lekarską 

(pismo z dnia 28.08.2020 r., znak: NRL-ZRP.0212.1029.2020.WI), a Centrum 

Egzaminów Medycznych (CEM) (pismo z dnia 28.08.2020 r., znak: 

CEM.E.LEK.072.23/20) przesłaną nam do wiadomości, uprzejmie informuję, że co do 

zasady resort zdrowia popiera wszelkie działania przyczyniające się do minimalizacji 

ryzyka zagrożenia zakażeniem SARS-CoV-2 oraz wspiera CEM w rozwiązywaniu 

problemów w tym zakresie. Rozumiem także podejmowane przez Pana Dyrektora 

działania profilaktyczne wobec obaw licznie zgłaszanych przez pracowników Urzędów 

Wojewódzkich wspierających CEM przy organizacji lekarskich egzaminów zawodowych.  

Bezpieczne przeprowadzenie tak dużych egzaminów, jakimi są lekarskie egzaminy 

zawodowe, w szczególności w warunkach epidemii choroby zakaźnej, było i jest 

ogromnym wyzwaniem logistycznym, zarówno dla Pana Dyrektora, jak również Pana 

poprzednika – prof. Mariusza Klenckiego.   

Jednakże należy zwrócić uwagę, że wprowadzone przez CEM wytyczne dotyczące 

warunków sanitarnych obowiązujących podczas Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu 

Końcowego wybiegają poza zakres rekomendowany przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego (GIS) przekazany w piśmie kierowanym do Centrum Kształcenia 

Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 11.05.2020r., znak: EP.HL.72.19.2020, 

które ze względu na zalecenia dot. organizacji Państwowego Egzaminu 
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Specjalizacyjnego, zostały Państwu niezwłocznie przekazane. Kierując się ww. 

wytycznymi GIS, rekomenduję bezwzględny nakaz noszenia maseczek zasłaniających 

usta i nos do momentu zajęcia przez zdającego wyznaczonego miejsca i rozpoczęcia 

egzaminu. Jednocześnie zaleca się, aby zdający pozostali w maseczkach przez cały 

okres trwania czterogodzinnego egzaminu z możliwością czasowego ich zdjęcia w celu 

skorzystania z napojów lub posiłków. 

Uprzejmie proszę pana Dyrektora o zapoznanie z powyższymi zasadami zdających oraz 

stosowanie ich także w przypadku Lekarskiego Egzaminu Końcowego. 

Jestem przekonana, że stosując się do powyższych wytycznych, przy jednoczesnym 

zachowaniu odpowiedniego dystansu, zarówno LDEK, jak i LEK zostaną 

przeprowadzone w bezpiecznych warunkach dla zdających lekarzy, komisji 

egzaminacyjnych oraz organizatorów.  

Z poważaniem, 

Józefa Szczurek-Żelazko 

Sekretarz Stanu 
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości: prof. dr hab. med. Pan Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
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