
Pandemia COVID-19 zmieniła wszystko. Ostatnie 
akredytowane w systemie CME-CPD sympozja PTU 
odbyły się w trybie stacjonarnym w styczniu i lutym 
2020 roku. W marcu organizatorzy wydarzeń nauko-
wych w Polsce i na świecie informowali o zmianach 
terminów lub o odwoływaniu planowanych przedsię-
wzięć. Zarząd Polskiego Towarzystwa Urologiczne-
go podjął uchwałę o organizacji 50. Kongresu Nauko-
wego PTU on-line w dniach 1–2.12.2020. Wcześniej 
w takim trybie odbył się 35th Annual EAU Congress, 
Virtual (17–19.07.2020) oraz SIU 2020 Virtual Con-
gress (10–11.09.2020). W kalendarzu wydarzeń na-
ukowych w roku 2020 zabrakło dorocznego zjazdu 
American Urological Association, ale dziś już wia-
domo, że kolejny AUA Annual Meeting odbędzie się 
w dniach 10–13.09.2021 roku w Las Vegas. Rów-
nież European Association of Urology planuje kolej-
ny kongres, już w trybie stacjonarnym, w Mediolanie 
w dniach 9–12.07.2021.

Udział w kongresach i kursach organizowanych on-
-line będzie punktowany w systemie CME-CPD, wa-
runkiem jest uzyskanie przez organizatora akredytacji 
dla takiego wydarzenia. Informacja o akredytacji po-
winna być zamieszczona na certyfikacie uczestnictwa. 

Ela Ziółkowska

CME-CPD w dobie DDM
Dokumenty dotyczące udziału w akredytowa-
nych wydarzeniach naukowych 2020 (również 
tych on-line) oraz potwierdzające indywidual-
ną aktywność naukową (np. publikacje) nale-
ży przysłać do Biura CME-CPD PTU do dnia 
31 stycznia 2021 roku.

System punktacji kredytowej CME-CPD koordynowa-
ny przez PTU działa już 18 lat. Nikt nie mógł się spo-
dziewać, że najpopularniejszymi określeniami doty-
czącymi aktywności naukowej w 2020 roku staną się 
takie wyrażenia, jak: „on-line”, „wirtualnie”, „bez wy-
chodzenia z domu”. Czas pokaże, czy planowane na 
rok 2021 wydarzenia naukowe będą mogły odbyć się 
w trybie stacjonarnym umożliwiającym bezpośrednią 
wymianę informacji i myśli.

Z nadzieją, że tak się stanie, Biuro CME-CPD PTU 
przekazuje wszystkim uczestnikom systemu CME-CPD 
oraz organizatorom wydarzeń naukowych życzenia 
zdrowia w czasach dezynfekcji, dystansu i maseczek. 
 
 
Autor: Ela Ziółkowska 
Communication&CME-CPD 
Project Manager 
e-mail:cmecpd@ptu.net.pl

CME-CPD

83Przegląd Urologiczny


