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Konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii

Szanowna Pani Profesor,
w nawiązaniu do wcześniejszej, kierowanej do Pani korespondencji zwracam się
ponownie z uprzejmą prośbą o wsparcie naszego apelu do Ministra Zdrowia
o odstąpienie z części ustnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji
wiosennej 2021 r. u osób, które zdały już ten egzamin w części testowej.
Jak Pani słusznie zauważa fala pandemii z dnia na dzień, z godziny na
godzinę, narasta. Sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju staje się coraz bardziej
poważna. Coraz więcej pacjentów wymaga naszej pomocy. W wielu przypadkach
w związku z ciężkimi objawami przebiegu choroby, ponosimy porażkę. Doceniamy
zapewnienia rządu o wystarczającej liczbie łóżek i sprzętu, ale my lekarze wiemy,
że nawet najlepszy sprzęt nie wystarczy bez kadry medycznej. Jest ona podstawą
funkcjonowania naszego systemu ochrony zdrowia, a o brakach kadrowych wiemy
wszyscy.
Podziwiam
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w
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z najgroźniejszą pandemią jaka dotknęła nasz kraj w ostatnim czasie. W pełni
podzielam Pani argumenty o ograniczeniu przemieszczania się w naszym kraju.

Naczelna Izba Lekarska, ul. Jana Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
tel. 22 559-13-30, fax 22 559-13-23
e-mail: prezes@hipokrates.org

Jest dla mnie zaskoczeniem, że jednym z najważniejszych argumentów,
używanym przez niektórych konsultantów krajowych, do przeprowadzenia części
ustnej PES jest gwarancja bezpieczeństwa ze względu na wysoką wyszczepialność
przeciw COVID-19 wśród lekarzy i lekarzy dentystów. Być może to Pani opinia,
jako wybitnego specjalisty w dziedzinie epidemiologii, powinna być podstawą
do ostatecznej decyzji Ministra Zdrowia.
Apel rządu do społeczeństwa o ograniczenie przemieszczania się jest ważny
i słuszny w walce z pandemią, tymczasem decyzja o utrzymaniu części ustnej PES
w tegorocznej sesji wiosennej wprawi w ruch po całej Polsce 3 tysiące ludzi
kończących szkolenie specjalizacyjne lekarzy, ponieważ egzaminy często odbywają
się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania zdającego. To m.in. dzięki Pani, kiedy
sytuacja epidemiologiczna nie była na tyle poważna i trudna jak w chwili obecnej,
w zeszłym roku część ustna PES została odwołana zarówno w sesji wiosennej,
jak i jesiennej.
Wobec powyższego zwracam się kolejny raz z uprzejmą prośbą o ponowne
rozważenie tych argumentów i zwrócenie się do Ministra Zdrowia z wnioskiem
o odwołanie części ustnej PES, aby w sytuacji postępującego w ostatnich dniach
drastycznego wzrostu liczby zachorowań i braków kadry medycznej, która mogłaby
zapewnić opiekę chorym, lekarze oczekujący na część ustną PES mogli jak
najszybciej powrócić do swoich miejsc pracy i znów zaangażować się w pracę na
rzecz pacjentów.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
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