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Aktualności CME-CPD
Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2015 roku 
zasadami w funkcjonowaniu systemu CME-CPD koor-
dynowanego przez PTU, punkty za aktywność nauko-
wą rejestrowane na kontach uczestników CME-CPD 
naliczane były na podstawie „Rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w spra-
wie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia 
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów”. We wrze-
śniu 2016 roku weszły w życie nowe ustalenia, wpro-
wadzone „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
11 sierpnia 2016 roku, zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskona-
lenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów”. Zmia-
ny dotyczą należnej punktacji za określone formy do-
skonalenia zawodowego (tab. 1).

Raporty roczne EU-ACME 2016 będą przygotowane 
na podstawie znowelizowanego rozporządzenia. Zmia-
nom nie ulega sposób naliczania punktów. Uczestnik 
systemu CME-CPD jest zobowiązany do nadsyłania 
do Biura CME-CPD PTU dokumentów potwierdzają-
cych swoją aktywność naukową (dyplomy, certyfikaty 
uczestnictwa, zaświadczenia, programy, notki biblio-
graficzne itp.). Podobnie jak dotąd aktywności, któ-
re nie są wykazane w tabeli 1, a są uznawane przez 
EBU, będą punktowane zgodnie z zasadami EBU. Ra-
port EU-ACME, przygotowany przez Biuro EU-AC-
ME w Arnhem i Biuro CME-CPD PTU, stanowi rzetel-
ny rejestr wszystkich aktywności naukowych, w jakich 
uczestnik systemu CME-CPD brał udział i o których 
Biuro CME-CPD PTU zostało poinformowane.

W listopadzie 2016 roku w Naczelnej Izbie Lekarskiej 
został zarejestrowany program kształcenia Polskiego 
Towarzystwa Urologicznego na lata 2017–2018. Pro-
gram obejmuje cykliczne wydarzenia naukowe PTU 
oraz wydarzenia naukowe PTU, które będą organizo-
wane w ciągu najbliższych dwóch lat i będą zgłoszone 
do Biura CME-CPD PTU zgodnie z obowiązującą proce-
durą. Rejestracja programu kształcenia poświadczona 
„Uchwałą nr 277/KKM/16/P-VII Prezydium Naczel-
nej Rady Lekarskiej z dnia 25 listopada 2016 r. w spra-
wie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia 
podyplomowego lekarzy i akceptacji programu kształ-
cenia” oraz wpis Polskiego Towarzystwa Urologiczne-
go do „Rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe lekarzy” na kolejne dwa lata mają duże 
znaczenie i bardzo usprawniają procedurę akredytacyj-
ną wydarzeń naukowych organizowanych przez PTU.

Uzyskanie akredytacji izby lekarskiej oraz potwierdze-
nie jej przez Komitet Akredytacyjny CME-CPD PTU 
jest warunkiem koniecznym zarejestrowania wydarze-
nia w programie EU-ACME. Procedura akredytacyjna 
jest zróżnicowana ze względu na status organizatora. 
Uzyskanie akredytacji CME-CPD PTU dla wydarzeń 
naukowych organizowanych przez podmioty, któ-
re nie są instytucjonalnie związane z PTU, jest moż-
liwe pod warunkiem współorganizowania ich z PTU. 
Szczegółowe informacje na temat systemu CME-CPD 
zamieszczone są na stronie www.pturol.org.pl. 

Ela Ziółkowska 
Communication&CME-CPD0 
Project Manager

Z okazji wydania 100. numeru „Przeglądu Urologicznego” 
(PU 6/2016) Biuro CME-CPD PTU składa Redakcji serdeczne 
gratulacje oraz życzenia dalszej owocnej pracy wydawniczej.
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Kongresy, sympozja
Tab. 1. LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM FORMOM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

– tabela opracowana na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 r. (poz. 1327)

FORMA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LICZBA PUNKTÓW
Realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności 50 punktów na 1 rok

Udział w kursie medycznym  
1) nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności lub 
2) realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci  
     internetowej z ograniczonym dostępem 
– który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej

1 punkt za 1 godzinę

Udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji bądź sympozjum 
naukowym 1 punkt za 1 godzinę 

Odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym 5 punktów za 1 dzień

Udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako „kolegium 
specjalistów” albo „lekarskie towarzystwo naukowe” lub udział w posiedzeniu sekcji 
albo koła tego stowarzyszenia lub towarzystwa naukowego

3 punkty za posiedzenie

Udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez podmiot leczniczy, 
w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy

1 punkt za 1 godzinę szkolenia, 
maks. 6 punktów za 1 szkolenie

Wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, 
konferencji lub sympozjum naukowym 15 punktów

Udział w programie edukacyjnym krajowym lub zagranicznym, który uzyskał 
akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej, udostępnianym za pośrednictwem środków 
przekazu telewizyjnego, sieci internetowej i innych mediów, umożliwiających 
wiarygodne sprawdzenie uzyskanej przez uczestnika wiedzy lub umiejętności 
i potwierdzenie jego tożsamości

1 punkt za 1 godzinę programu 
edukacyjnego

Uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora 
w zakresie nauk medycznych 200 punktów 

Napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce 
lub edukacyjnego programu multimedialnego

100 punktów, 
wznowienie – 50 punktów

Napisanie i opublikowanie książki o charakterze medycznym, rozdziału w książce 
lub edukacyjnego programu multimedialnego

50 punktów, 
wznowienie – 25 punktów

Przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce 
lub edukacyjnego programu multimedialnego

30 punktów, 
wznowienie – 15 punktów

Autorstwo lub współautorstwo artykułu opublikowanego w fachowym czasopiśmie 
medycznym wymienionym w części A lub B wykazu czasopism naukowych, o których 
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.)

Dwukrotność liczby punktów 
wskazanych w części A i B wykazu 
ministra właściwego do spraw nauki, 
o którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 44  
ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o zasadach finansowania nauki

Napisanie i opublikowanie artykułu w innym recenzowanym fachowym czasopiśmie 
medycznym 20 punktów 

Przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym 10 punktów

Sprawowanie funkcji opiekuna stażu podyplomowego
30 punktów za rok sprawowania funkcji 
opiekuna (na podstawie po twierdzenia 
przez kierownika jednostki uprawnionej 
do prowadzenia stażu)

Kierowanie specjalizacją lub nabywaniem umiejętności przez lekarzy

15 punktów za 1 lekarza za rok 
(na podstawie potwierdzenia przez 
kierownika jednostki uprawnionej 
do prowadzenia specjalizacji 
lub nabywania umiejętności)

Indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego wymienionego 
w części A lub B wykazu czasopism naukowych, o których mowa w przypisach 
wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki

5 punktów za tytuł, maks. 10 punktów 
w okresie rozliczeniowym

Przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego 5 punktów za przynależność 
do jednego kolegium specjalistów 
lub towarzystwa naukowego – 
maks. 20 punktów w okresie rozlicze-
niowym


