
1. Wstęp
Uczestnik programu EU-ACME ma możliwość zdoby-
wania punktów kredytowych nie tylko biorąc udział 
w akredytowanych wydarzeniach CME, ale także dzię-
ki czytaniu akredytowanych artykułów i rozwiązywa-
niu testów wielokrotnego wyboru (MCQs) zamieszczo-
nych w „European Urology Journal”.

Ta metoda uczenia się pozwala na elastyczność. Bezpo-
średnie uczestnictwo nie jest wymagane, a czas i miejsce 
dostępu do materiałów można wybrać indywidualnie. 
Potrzebny jest tylko komputer i dostęp do internetu.

Jak zdobywać punkty CME on-line?
Instrukcja

Ustawiczne kształcenie medyczne (Continuing Medical Education) jest zadaniem na całe życie, a punkty 
CME łączą uaktualnianie wiedzy z coraz lepszym wykonywaniem zawodu lekarza

2. Informacje ogólne
Testy wielokrotnego wyboru (MSQs) można rozwiązać 
on-line odwiedzając stronę European Urology Journal 
MCQs (https://oxygen.uroweb.org/mcq/EU/current-
-issues). Punkty CME będą naliczone automatycznie 
– 1 punkt za jeden artykuł – jeśli co najmniej 80% od-
powiedzi będzie poprawnych (ryc. 1).

Po wejściu na stronę uzyskujemy dostęp do akredyto-
wanych artykułów.

Ryc. 1
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3. Dostęp do bazy danych
Każdy uczestnik programu EU-ACME może zalogo-
wać się używając nazwy użytkownika (username) i ha-
sła (password), które otrzymał przystępując do pro-
gramu EU-ACME (ryc. 2).

Po kliknięciu przycisku  Login  i zalogowaniu się, użyt-
kownik może rozpocząć rozwiązywanie testu.

Nie pamiętasz hasła?
Jeśli chcesz przystąpić do rozwiązywania testu, a nie 
pamiętasz hasła (password) lub/i nazwy użytkownika 
(username), kliknij w linki pod przyciskiem  Login.  
(ryc. 3).

Ryc. 2

Ryc. 3
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4. Czytanie akredytowanego artykułu
Na stronie głównej wyświetlany jest bieżący numer 
„European Urology Journal” oraz lista akredytowa-
nych artykułów. Aby przeczytać wybrany artykuł, na-
leży kliknąć przycisk  Read issue  (ryc. 4).

Ryc. 5

Ryc. 4

W okienku dialogowym wyświetla się wybrany numer 
„European Urology Journal” i powiązane artykuły.

Artykuł można pobrać klikając przycisk  PDF  (ryc. 5).
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5.  Rozwiązywanie testów wielokrotnego 
wyboru (MCQs)

Kliknięcie przycisku  Go to test  przekieruje użytkow-
nika do testów wielokrotnego wyboru, których pod-
stawą są informacje zawarte w artykule. Dla każdego 
pytania przedstawione są cztery możliwe odpowiedzi, 
z których tylko jedna jest poprawna (ryc. 6).

Odpowiadając na pytania można przez cały czas czy-
tać artykuł on-line klikając przycisk  Download artic-
le (PDF)  obok tytułu artykułu (ryc. 7).

Ryc. 6

Ryc. 7

Ryc. 8

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania należy 
kliknąć przycisk  Submit  (ryc. 8).

6. Drukowanie certyfikatu
Wybierając na górnym pasku menu przycisk  Certifi-
cates  można sprawdzić uzyskany wynik oraz wydru-
kować certyfikat. Aby pobrać certyfikat, należy kliknąć 
przycisk  Download  (ryc. 9).

Ważna informacja: pobranie i wydrukowanie certyfi-
katu jest możliwe tylko wtedy, gdy co najmniej 80% 
odpowiedzi jest prawidłowych.
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7. Rejestracja punktów
Wyniki są przesyłane do Biura EU-ACME i tam auto-
matycznie rejestrowane na indywidualnych kontach 
uczestników programu EU-ACME.

8. Archiwum
Pytania pozostają dostępne on-line do momentu uka-
zania się kolejnego numeru „European Urology Jour-

nal”. Pytania i poprawne odpowiedzi z wcześniejszych 
wydań są dostępne w archiwum (przycisk  Archive ) 
(ryc. 11). 
 
Przedruk tekstu „Gain your CME credits at home. User’s Manual” 
za zgodą EU-ACME Office PO Box 30016, 6803 AA Arnhem,  
The Netherlands
Tłumaczenie: Ela Ziółkowska 
CME-CPD Project Manager

Ryc. 9

Ryc. 10
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