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Temat ustawicznego kształcenia medycznego i ciągłego 
doskonalenia zawodowego stał się w latach 1993–1994 
jednym z głównych kierunków zainteresowań UEMS 
(Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów). W 1998 roku 
European Board of Urology wprowadziła własny sys-
tem punktacji kredytowej CME-CPD adresowany do 
specjalistów urologów. Autorem tego systemu był pro-
fesor Alberto Matos-Ferreira, wybitny portugalski uro-
log, członek honorowy PTU od 2006 roku.

W grudniu 2001 roku profesor Andrzej Borówka, ów-
czesny prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego 
oraz dr J.M. Nijman, przewodniczący Komitetu Edu-
kacji European Board of Urology podpisali list inten-
cyjny o współpracy PTU i EBU w ramach programu 
CME-CPD. PTU było pierwszym krajowym stowarzy-
szeniem w Europie, które podjęło się takiego przedsię-
wzięcia.

1 stycznia 2002 roku system punktacji kredytowej 
CME-CPD, tożsamy z systemem EBU, został urucho-
miony przez Polskie Towarzystwo Urologiczne. Póź-
niejsze zmiany dokonane przez UEMS i EBU mia-
ły na celu harmonizację systemów oceny aktywności 
naukowej, edukacyjnej i zawodowej lekarzy w Euro-
pie i na świecie. W kolejnych latach wsparcie projektu 
CME-CPD było kontynuowane przez prezesów PTU: 

profesora Marka Sosnowskiego, profesora Zbignie-
wa Wolskiego oraz przez obecnego prezesa, profesora 
Piotra Chłostę.

Projekt CME-CPD od początku zyskał zainteresowa-
nie członków PTU i stał się rozpoznawalny w środo-
wisku urologicznym. Raporty roczne podsumowujące 
aktywność naukową uczestników systemu CME-CPD 
stanowią dzisiaj bogate archiwum dokumentujące 
ciągłość procesu doskonalenia zawodowego polskich 
urologów na przestrzeni lat.

Obecnie do systemu CME-CPD koordynowanego przez 
PTU należy 276 urologów. Zaproszenie dla zaintere-
sowanych specjalistów jest cały czas aktualne – koszt 
udziału w systemie CME-CPD pokrywa ZG PTU.

W styczniu 2022 roku, w tak innej rzeczywistości 
niż w roku 2002, Biuro CME-CPD PTU przekazuje 
Uczestnikom i Sympatykom systemu CME-CPD oraz 
Organizatorom wydarzeń naukowych serdeczne po-
zdrowienia i życzenia dalszej owocnej współpracy. 
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