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W czerwcu 2016 roku uczestnicy systemu CME-CPD 
koordynowanego przez Polskie Towarzystwo Urolo-
giczne otrzymali dyplomy CME-CPD PTU oraz rapor-
ty roczne EU-ACME podsumowujące uzyskane przez 
nich punkty w roku 2015. Po raz pierwszy raporty 
uwzględniają nowe, obowiązujące od stycznia 2015 
roku, zasady przyznawania punktów za określone ak-
tywności naukowe. 

Aktywność naukowa w liczbach

W roku 2015 do systemu CME-CPD koordynowanego 
przez PTU należało 276 członków PTU. Naliczenie, po 
raz pierwszy, punktów za przynależność do stowarzy-
szenia naukowego oraz za prenumeratę czasopism na-
ukowych sprawiło, że raporty roczne 2015 otrzymali 
wszyscy członkowie PTU – uczestnicy systemu CME-
-CPD.

Szczegółowa analiza raportów (tab. 2) wykazała, że 
50% uczestników uzyskało od 21 do 50 punktów kre-

dytowych. Drugą liczną grupę, 21%, stanowią uczest-
nicy, którzy uzyskali od 51 do 100 punktów. Bardzo 
liczna grupa 48 osób (17% uczestników) uzyskała 
w ciągu roku ponad 100 punktów. Liderzy, profesor 
Piotr Chłosta i profesor Marcin Słojewski otrzymali na 
46. Kongresie Naukowym PTU w Katowicach dyplo-
my uznania za aktywność naukową potwierdzoną uzy-
skaniem największej liczby punktów CME-CPD w ro-
ku 2015.

Tab. 1. Ogólna liczba uczestników CME-CPD, liczba 
aktywnych uczestników oraz ich odsetek w latach 
2012–2015

Rok Liczba uczestników 
systemu CME-CPD

Liczba aktywnych 
uczestników systemu 
CME-CPD

Odsetek aktywnych 
uczestników systemu 
CME-CPD

2012 332 280 84%

2013 306 270 88%

2014 289 263 91%

2015 276 276 100%
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Tab. 2. Liczba i odsetek uczestników systemu CME-CPD 
w 2015 roku
Liczba punktów Liczba i odsetek uczestników

0–20 32 (11,6%)

21–50 138 (50%)

51–100 58 (21%)

101–150 25 (9%)

151–200 7 (2,5%)

201–250 5 (1,8%)

251–300 3 (1,1%)

301–350 4 (1,4%)

351–400 1 (0,4%) 

401–450 1 (0,4%)

451–500 1 (0,4%)

501–1000 – – – –

1001–1050 1 (0,4%)

Razem 276 (100%)

Istotne zmiany w naliczaniu punktów CME-CPD w ro-
ku 2015:

 – uczestnicy systemu CME-CPD uzyskali punkty 
za przynależność do PTU oraz za prenumeratę 
(w ramach składki) publikacji PTU, tj. „Przeglądu 
Urologicznego” i „Central European Journal 
of Urology” – punkty takie przyznawane są raz 
na cztery lata;
 – po raz pierwszy punkty zostały przyznane kierowni-
kom specjalizacji;
 – autorzy tekstów naukowych otrzymali punkty w za-
leżności od tego, w jakim czasopiśmie (indeksowa-
nym lub nie) ukazała się ich publikacja;
 – w raportach pojawiło się oznaczenie (* lub **), 
które wyjaśnia, jakie aktywności były akredytowane 
na tzw. European Level (np. EAU Annual Con-
gress), a jakie przez Naczelną Izbę Lekarską i Pol-
skie Towarzystwo Urologiczne; punkty za te aktyw-
ności naliczone są zależnie od rodzaju akredytacji;
 – liczba punktów naliczonych  za udział w wydarze-
niach naukowych PTU zarejestrowanych w EU-AC-
ME jest równa liczbie punktów edukacyjnych izb 
lekarskich (lista akredytowanych wydarzeń nauko-
wych dostępna jest na stronie www.pturol.org.pl 
w części „CME-CPD”);
 – aktywności naukowe, które nie były wymienione 
w tabeli „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 
6 października 2004 roku w sprawie sposobów 
dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego 
lekarzy”, a są uznawane przez EBU, były punktowa-
ne zgodnie z punktacją EBU (np. rozwiązywanie 
testów MCQs w „European Urology”).

Podsumowanie

W raportach prezentujących aktywność naukową 
uczest ników systemu CME-CPD w roku 2015 zostały 
uwzględnione punkty przyznane na podstawie „Roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dn. 6 października 
2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiąz-
ku doskonalenia zawodowego lekarzy” oraz punkty 
naliczane zgodnie z zasadami UEMS i EBU za udział 
w wydarzeniach międzynarodowych mających akre-
dytację europejską.

Rzetelny rejestr punktów za udział w akredytowanych 
wydarzeniach naukowych oraz za zgłoszoną do Biura 
CME-CPD PTU własną aktywność naukową  jest pod-
stawą przygotowania raportów rocznych dla uczestni-
ków systemu CME-CPD. Punkty za udział w polskich 
akredytowanych wydarzeniach naukowych (CME) są 
rejestrowane przez Biuro CME-CPD PTU na podsta-
wie list obecności nadesłanych przez organizatorów.

Zapraszam do nadsyłania do Biura CME-CPD 
PTU dokumentów potwierdzających aktyw-
ność naukową  w roku 2016. 
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