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Zmiany w zasadach państwowego
egzaminu specjalizacyjnego

Kancelaria Prezydenta RP

Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia
funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.

Celem jest wprowadzenie kolejnych instrumentów w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na
zapewnienie sprawnego i efektywnego działania tego systemu, w tym zapobieganie, przeciwdziałanie
i zwalczanie epidemii choroby zakaźnej COVID-19.
Mając na uwadze powyższe okoliczności, ustawa przewiduje m.in. umożliwienie podjęcia decyzji przez
ministra właściwego ds. zdrowia o przeprowadzeniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego
lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów czy ﬁzjoterapeutów wyłącznie w jednej postaci
egzaminu – ustnego albo pisemnego, w sytuacji kiedy ze względu na bezpieczeństwo osób biorących
udział w tym egzaminie nie będzie możliwości przeprowadzenia obydwu części egzaminu,
przeprowadzenie egzaminu ustnego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
umożliwiających jednoczesny udział zdającego i wszystkich członków zespołu egzaminacyjnego,
zwolnienie z ponoszenia opłaty za kolejne zgłoszenie do egzaminu, a także realizację kursów
specjalizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Wprowadzono zmiany mające na celu elektronizację obsługi procedury wystawiania i rozpatrywania
zapotrzebowań na produkty lecznicze i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
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niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia oraz wystawiania i rozpatrywania zgłoszenia
przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej o
konieczności wydania zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, m.in. poprzez
stworzenie Systemu Obsługi Importu Docelowego (SOID), umożliwiającego składanie zapotrzebowań i
wniosków o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w formie elektronicznej, ich rozpatrywanie
realizację oraz komunikację z ministrem właściwym ds. zdrowia w tym zakresie.
Nowelizacja rezygnuje z recepty papierowej na sprowadzany w trybie importu produkt leczniczy,
rozszerza katalog kanałów komunikacji, w ramach których pacjent może otrzymać uproszczoną
informację o recepcie oraz skierowaniu wystawionych w postaci elektronicznej, przez dodanie
możliwości przekazywania informacji o wystawionej recepcie do aplikacji mobilnych. Umożliwiono
podawanie danych dostępowych do recepty i skierowania w postaci elektronicznej, a także
przeprowadzanie, w czasie trwającego stanu epidemii, inspekcji i kontroli zdalnych, przez inspektorów
ds. wytwarzania i inspektorów ds. obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
dotyczących prowadzenia działalności wytwórczej lub importowej produktów leczniczych oraz
wytwórczej, importowej lub dystrybucyjnej substancji czynnych, a także obrotu hurtowego produktów
leczniczych.
Ustawa wchodzi w życie, co do zasady, z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
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