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15 lat CME-CPD w Polsce!
System CME-CPD został uruchomiony przez Polskie Towarzystwo Urologiczne 1 stycznia 2002 roku. 
Decyzją ówczesnego prezesa PTU, prof. Andrzeja Borówki, i Zarządu Głównego PTU zaadaptowany 
został system wdrożony przez European Board of Urology. PTU było pierwszym krajowym stowa-
rzyszeniem w Europie, które podjęło się takiego przedsięwzięcia we współpracy z European Board 
of Urology.

CME  (Continuing Medical Education) 
– Ustawiczne Kształcenie Medyczne

CPD  (Continuing Professional Development) 
– Ustawiczne Doskonalenie Zawodowe

EU-ACME (European Urology 
– Accredited Continuing Medical 
Education) – wspólna inicjatywa 
europejskich stowarzyszeń EBU 
i EAU. Jej celem było usprawnie-
nie od roku 2004 działania 
systemu kształcenia ustawiczne-
go na poziomie europejskim. 

Twórcą systemu punktacji kredytowej 
CME-CPD jest prof. Alberto Matos-Ferreira 
– od 2006 roku Członek Honorowy PTU. 
System CME-CPD jest oparty na gromadzeniu 
punktów przyznawanych za uczestnictwo 
w akredytowanych wydarzeniach naukowych 
oraz za indywidualną aktywność naukową.

Do systemu CME-CPD koordynowanego 
przez PTU należy obecnie 295 polskich 
specjalistów urologów. Koszty uczestni-
ctwa członków PTU pokrywa ZG PTU. 
Uczestnictwo w systemie CME-CPD 
członków PTU, którzy są aktywnymi 
członkami EAU, od roku 2006 pokrywa 
European Association of Urology. 

W latach 2002–2016 akredytację w systemie 
CME-CPD uzyskało 296 wydarzeń naukowych. 
Lista akredytowanych wydarzeń zamieszczo-
na jest na stronie www.pturol.org.pl

Archiwum Biura CME-CPD to zapis aktywno-
ści naukowej polskich urologów od roku 
2002, ale także ważne źródło informacji 
na temat wydarzeń naukowych PTU organizo-
wanych na przestrzeni lat.
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Zgodnie z nową procedurą wdrożoną 
1 stycznia 2015 roku wydarzenia naukowe 
są rejestrowane w programie EU-ACME 
po uprzednim uzyskaniu akredytacji izby 
lekarskiej oraz akceptacji Komitetu Akredyta-
cyjnego CME-CPD PTU. Liczba przyznanych 
punktów kredytowych za udział w wydarze-
niach naukowych jest równa liczbie punktów 
edukacyjnych izb lekarskich.

Uzyskane punkty są rejestrowane 
na indywidualnych kontach uczestni-
ków systemu. Jest to podstawa 
do przygotowania raportów EU-ACME 
i dyplomów CME-CPD PTU. Rzetelny 
rejestr punktów CME-CPD dokumen-
tuje ciągłe kształcenie i doskonalenie 
zawodowe uczestników systemu. 
Nowe zasady punktacji zostały uwzględ-
nione po raz pierwszy w raportach 
rocznych 2015.

Informacje na temat CME-CPD publikowane 
są w „Przeglądzie Urologicznym” oraz na 
stronie www.pturol.org.pl. Artykuły na temat 
systemu CME-CPD koordynowanego przez 
PTU ukazały się w „European Urology Today” 
w roku 2008 oraz w roku 2012.

Aby zarejestrować się w CME-CPD, 
należy przysłać do Biura CME-CPD PTU 
formularz „Rejestracja w systemie 
punktacji kredytowej CME-CPD” (formu-
larz dostępny na www.pturol.org.pl).

The capacity to learn is the gift; the ability to learn is a skill; the willingness to learn is a choice  
          (Brian Herbert)

Od roku 2015 punkty są naliczane 
zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dn. 6 października 2004 
(z późn. zm.) w sprawie sposobów dopeł-
nienia obowiązku doskonalenia zawodo-
wego lekarzy i lekarzy dentystów”. 
Aktywności naukowe niewymienione  
w w/w „Rozporządzeniu”, a uznawane 
przez EBU, punktowane są zgodnie  
z punktacją EBU.

Warunkiem uzyskania akredytacji CME-CPD przez podmioty 
instytucjonalnie niezwiązane z PTU jest współorganizowa-
nie wydarzeń naukowych we współpracy z PTU. Decyzja 
w tej sprawie została podjęta przez ZG PTU na zebraniu 
10 grudnia 2013 roku.

W wyniku uznania przez UEMS i EBU Naczelnej Izby Lekarskiej jako 
organu akredytującego wydarzenia w Polsce, na zebraniu ZG PTU 
16 maja 2014 roku podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian w funkcjo-
nowaniu systemu CME-CPD koordynowanym przez PTU.
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