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Protestuje większość studentów medycyny w Polsce

"Nie możemy spokojnie przystać na fakt wycofania egzaminów LEP i L-DEP" - apeluje do Minister

Zdrowia ponad 8,150 studentów medycyny i stomatologii oraz ponad 2,200 lekarzy.

Znacznie ponad połowa wszystkich studentów medycyny i stomatologii w Polsce w ciągu zaledwie 

kilkunastu listopadowych dni podpisała się pod petycją do Minister Zdrowia przeciwko likwidacji 

Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (L-

DEP). Akcję poparło również ponad 2200 lekarzy, w tym wielu Profesorów Medycyny, Rektorów Uczelni 

Medycznych i innych znaczących postaci środowiska lekarskiego w Polsce.

LEP i L-DEP to ogólnopolskie, testowe, obiektywne egzaminy z całej wiedzy zdobytej w czasie studiów. 

Każdy przyszły lekarz i stomatolog muszą zdawać je przed podjęciem pracy w zawodzie. Na podstawie 

uzyskanych w nich wyników odbywa się kwalifikacja na specjalizacje. Dla przykładu - studenci, którzy 

chcą zostać specjalistami w najbardziej popularnych wśród młodych medyków specjalizacjach (np. 

kardiologia, okulistyka, dermatologia) muszą pokonać innych chętnych, czyli wykazać się bardzo 

wysokim wynikiem z LEPu i L-DEPu. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że ze względu na 

oszczędności kwalifikacja na specjalizacje będzie odbywać się na podstawie rozmów, średniej ze 

studiów i "oceny indywidualnych osiągnięć kandydata":

"Dopóki dostępnych miejsc specjalizacyjnych, szczególnie rezydenckich, jest ciągle mniej, niż 

aplikujących na nie chętnych - kwalifikacja do kontynuacji kształcenia w wybranej przez lekarza i lekarza 

dentystę specjalizacji, powinna być nowoczesna, jasna i przejrzysta, nie nasuwająca posądzenia o 

jakąkolwiek nieuczciwość i faworyzację, uniemożliwiająca manipulację czy nawet korupcję. Bardzo 

prosimy o pozostawienie egzaminów LEP i L-DEP." - apelują przyszli lekarze i stomatolodzy.



W Polsce około 15,000 studentów uczy się medycyny i stomatologii. Kierunki też można studiować na 

12 Uczelniach w kraju: w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, 

Poznaniu, Szczecinie, Śląsku, Warszawie i Wrocławiu.

Podpisy zostały zebrane za pośrednictwem portalu społecznościowego Konsylium24. Petycję można 

zobaczyć na stronie www.konsylium24.pl/petycjalep.

Dodatkowych informacji udziela lekarz Michał Feldman:

e-mail: michal.feldman@konsylium24.pl 

tel. +48 502 338 470

i student medycyny z Łodzi - Szymon Suwała:

tel.: +48 501 631 082
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pacjentów. W serwisie toczą się również żywe dyskusje etyczne i światopoglądowe związane z wykonywaniem zawodu lekarza.
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