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Podsumowanie CME-CPD 2021
Uczestnicy systemu CME-CPD koordynowanego przez 
PTU otrzymali w czerwcu 2022 roku dyplomy (ryc. 1) 
oraz raporty EU-ACME podsumowujące punkty uzy-
skane za aktywność naukową w roku 2021. Raporty 
zostały przygotowane przez Biuro EU-ACME w Ho-
landii we współpracy z Biurem CME-CPD PTU. Dy-
plomy pięcioletnie za lata 2017–2021 (ryc. 2) otrzy-
mało 111 polskich urologów – 107 z nich uczestniczy 
w systemie CME-CPD od 2002 roku! 
W raportach za 2021 rok na uwagę zasługuje fakt przy-
znania wysokiej punktacji za autorstwo lub współau-
torstwo prac opublikowanych w fachowych czasopi-
smach medycznych. Punkty zostały naliczone zgodnie 
z obowiązującym „Rozporządzeniem Ministra Zdro-
wia z dnia 21 lutego 2022”. Punkt 13. załącznika do 
w/w. „Rozporządzenia” określa, że autorzy lub współ-
autorzy otrzymują punkty w wysokości dwukrotno-
ści liczby punktów wskazanych w aktualnym w dniu 
opublikowania artykułu wykazie czasopism sporzą-
dzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podsta-
wie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lip-
ca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.). Na tej pod-
stawie autorzy i współautorzy artykułów opublikowa-
nych np. w „Central European Journal of Urology” 
otrzymali po 140 punktów. Nowe „Rozporządzenie” 
nie zmieniło sposobu naliczania punktów dla auto-
rów lub współautorów, ale odwołuje się do innej niż 
w latach poprzednich ustawy i tym samym porządkuje 
pod względem prawnym sposób dopełnienia obowiąz-
ku doskonalenia zawodowego lekarzy.

Ryc. 1 Ryc. 2

Planowanie wydarzeń naukowych w 2021 roku było na-
dal podporządkowane panującej pandemii COVID-19. 
Organizatorzy 36th EAU Annual Congress wybrali na 
miejsce obrad Mediolan, ale zagrożenie epidemiczne 
zmusiło ich do zmiany włoskiej lokalizacji na format 
wirtualny. Wrześniowy 2021 AUA Annual Meeting 
odbył się w wersji hybrydowej (Las Vegas oraz on-line). 
Tradycyjny format stacjonarny został wybrany dla 
51. Kongresu Naukowego PTU, który odbył się w paź-
dzierniku w Warszawie. Dużo cyklicznych (mniejszych) 
wydarzeń naukowych nie odbyło się ze względu na ob-
ostrzenia i niepewność związaną z kolejnymi falami 
zachorowań z powodu zakażeń koronawirusem.
Obecnie do systemu punktacji kredytowej CME-CPD 
za pośrednictwem PTU należy 276 urologów. Podsu-
mowanie w liczbach aktywności naukowej 202 z nich 
przedstawia tabela. Z dużą dozą prawdopodobieństwa 
można przypuszczać, że aktywność ta była większa niż 
odzwierciedlają to zarejestrowane w roku 2021 punkty, 
ale być może nie została zgłoszona do Biura CME-CPD. 
Już dzisiaj zapraszam do przysyłania na bieżąco doku-
mentów dotyczących roku 2022 – będą one podstawą 
do przygotowania kolejnych raportów rocznych. 
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Tab. Liczba i odsetek aktywnych uczestników systemu 
CME-CPD a liczba uzyskanych punktów w 2021 r.

Liczba punktów CME-CPD Liczba i odsetek uczestników aktywnych 
w roku 2021

1–20 107 (53%)
21–50 42 (21%)

51–100 23 (11%)
101–150 10 (5%)
151–200 8 (4%)
201–250 3 (1,5%)

– – – – – – – –
301–350 2 (1%)
351–400 2 (1%)
401–450 2 (1%)
451–500 1 (0,5%)

– – – – – – – –
701–750 1 (0,5%)

– – – – – – – – 
5001–5500 1 (0,5%)

Razem 202 (100%)
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