Egzamin Europejski z Medycyny
Fizykalnej i Rehabilitacji:
Informacja dla lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej:
Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,
Uprzejmie informuję, że Europejska Rada Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji organizuje kolejną
edycję egzaminu na stopień Fellow of Euopean Board of Physical and Rehabilitation Medicine
(FEBPRM). Tytuł ten świadczy o o osiągnięciu europejskiego standardu kompetencji w zakresie
medycyny fizykalnej i rehabilitacji (physical and rehabilitation medicine - PRM) jest rozpoznawany w
krajach UE i EFTA, pozwala starać się o certyfikat osoby szkolącej w zakresie PRM (wymóg niezbędny
w przypadku osoby kierującej ośrodkiem szkoleniowym ubiegającym się o certyfikat instytucji
szkoleniowej uznanej przez EBPRM), uprawnia do zredukowanych opłat wpisowych na wybranych
kongresach i ulg przy prenumeracie oficjalnych czasopism UEMS-PRM Section and Board (European
Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, Journal of Rehabilitation Medicine, Journal of
Physical and Rehabilitation Medicine Stuttgart, International Journal of Rehabilitation Researches,
Annals of Physical and Rehabilitation Medicine)
Egzamin dostępny jest dla każdego lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej praktykującego w
Polsce. Egzamin ma charakter testowy (100 pytań wielokrotnego wyboru). Planowany termin
egzaminu to sobota, 25 listopada 2017, godz. 09:30. Planowane miejsce egzaminu to siedziba Kliniki
Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Barska 16/20. 02-415 Warszawa.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pomyślne przejście procesu rejestracji
Procedura rejestracji kandydatów jest otwarta do 30 września 2017.
Wymogi względem kandydata oraz zasady rejestracji opisane są na dedykowanej stronie
internetowej Europejskiej Rady Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (link ) i obejmuje przygotowanie
następujących dokumentów:
a) dyplom specjalizacji w rehabilitacji medycznej
b) przebieg specjalizacji
opisany według wytycznych Rady: (aby pobrać europejski dzienniczek specjalizacji (tzw.
Logbook – pobierz stąd: DOWNLOAD) Przed podjęciem następnych kroków zaleca się wysłać w
formie elektronicznej do krajowego menedżera na adres p.tederko@gmail.com
c) Dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej
200 euro
Metoda dokonania płatności:
przelew , waluta: EURO,
Konto beneficjenta:
AISBL UEMS/S.PHYS.& REHAB., SWIFT/BIC GEBABEBB, IBAN BE57 0016 7441 7535, Brussels, Belgium
Adres Banku:
MONTAGNE DU PARC 3, BRUSSELS, BELGIUM

w tytule wpłaty wpisujemy:
imię i nazwisko kandydata, kraj pochodzenia oraz adnotację: fee for Certification by Examination
(uwaga: w przypadku rejestracji do drugiego podejścia do egzaminu kandydat nie wnosi opłaty)

Procedura rejestracji on-line
a) Proszę wypełnić wniosek o wpisanie na listę kandydatów on-line (dostępny na witrynie
EBPRM: click here to access the application form)
b) po dokonaniu zgłoszenia na ekranie komputera ukaże się komunikat potwierdzający
c) Numer rejestracyjny kandydata wraz z pełną kopią formularza rejestracyjnego zostanie
przesłany na adres e-mail podany przez kandydata
d) Proszę wydrukować te dokumenty, uzupełnić podpisy, gdzie jest to potrzebne (m.in.
podpis kierownika specjalizacji w europejskim dzienniczku) i kopie elektroniczne tych dokumentów
przekazać drogą mailową krajowemu menedżerowi (Piotr Tederko: p.tederko@gmail.com), który
potem potwierdzi spełnienie przez kandydata krajowych i europejskich wymogów do przystąpienia
do egzaminu. Podpisane wersje papierowe po uprzednim sprawdzeniu przeze mnie proszę przesłać
na mój adres służbowy.
Za terminowe dostarczenie formularza rejestracyjnego odpowiedzialny jest kandydat.
Kandydaci proszeni są o wczesne zgłaszanie dokumentów, by umożliwić krajowemu menedżerowi
przeanalizowanie dokumentu przed zamknięciem terminu rejestracji.

Uwagi:
a) Cała procedura, wraz z potwierdzeniem dokumentów przez Krajowego menedżera musi
być zakończona do 30 września 2017. Po tej dacie żadne formularze i dokumenty nie będą
przyjmowane. Dokumenty bez potwierdzenia wniesienia opłaty egzaminacyjnej będą odrzucone (nie
dotyczy drugiego podejścia do egzaminu)
b) Wyniki egzaminu zostaną podane do wiadomości zdających po spotkaniu komisji
egzaminacyjnej planowanego na styczeń 2018. Certyfikaty FEBPRM zostaną wydane po
zgromadzeniu ogólnym EBPRM planowanym na marzec 2018 roku.
c) Na stronie UEMS-PRM znajdują się przykłady zestawów pytań egzaminacyjnych z lat 1999 i
2003

