
Zmiany w systemie CME-CPD zaproponowane przez 
EU-ACME Committee pod kierownictwem przewod-
niczącego profesora J.M. Nijmana zostały zaakcepto-
wane przez EBU Accreditation Committee. Tym sa-
mym, European Board of Urology uznaje, że CME 
(Continuing Medical Education) jest integralną czę-
ścią CPD (Continuing Professional Development). 
Efektem wprowadzonej zmiany jest likwidacja katego-
rii aktywności naukowych i uznanie równej ważności 
aktywności zaliczanych wcześniej do pięciu wyselek-
cjonowanych kategorii. Zmianie ulega liczba punktów 
wymaganych do uzyskania w ciągu 5 lat , która zosta-
je zmniejszona z 250 do 200. Wyżej opisane zmiany 
będą uwzględnione w raportach podsumowujących 
punkty kredytowe zgromadzone przez uczestników 
systemu CME-CPD w roku 2020. Tabela aktywno-
ści naukowych z przypisaną liczbą należnych punk-
tów określanych jako punkty CPD jest dostępna na: 
https://eu-acme.org/cpd-cme-credit-system/num-
ber-of-credits-per-activity-type/

Warto przypomnieć, że od 2015 roku uczestnicy sys-
temu CME-CPD koordynowanego przez PTU mają na-
liczane punkty za indywidualną aktywność naukową 
zgodnie z „Rozporządzeniem ministra zdrowia z dn. 
6 października 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie 
sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawo-
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dowego lekarzy”.Jest to wynik uznania przez UEMS 
i EBU Naczelnej Izby Lekarskiej jako organu akredy-
tującego wydarzenia naukowe w Polsce. Aktywności 
naukowe, którym nie przysługują punkty edukacyjne 
izby lekarskiej, a są punktowane przez EBU, rejestro-
wane są na kontach uczestników systemu CME-CPD 
zgodnie z zasadami EBU.

Od 1 stycznia 2002 roku, czyli od momentu wdro-
żenia CME-CPD przez PTU, w systemie zaszło wiele 
zmian, które świadczyły o jego rozwoju i szukaniu jak 
najlepszych rozwiązań dla monitorowania aktywno-
ści naukowej uczestników. Pojawiające się coraz czę-
ściej sformułowanie Lifelong Learning (LLL) być mo-
że najlepiej określa podstawowe założenie systemu 
punktacji kredytowej CME-CPD opracowanego przez 
profesora Alberto Matosa-Ferreirę w roku 1998, ja-
kim jest konieczność uaktualniania wiedzy medycznej 
przez całe życie.

Bez zmian pozostaje nazwa systemu CME-CPD. Bez 
zmian pozostaje także ciągle aktualne zaproszenie do 
CME-CPD adresowane do specjalistów urologów - 
członków Polskiego Towarzystwa Urologicznego. 
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