Európska akreditačná rada pre CME (EACCME®)
Na základe podnetu rastúceho prechodu od dobrovoľného k povinnému CME-CPD v Európe Európska
únia lekárskych špecialistov (UEMS) zriadila v októbri 1999 Európsku akreditačnú radu pre ďalšie
vzdelávanie v medicíne (EACCME®).
UEMS-EACCME® začala svoju činnosť v januári 2000 so vzájomným uznávaním akreditácie
accreditation celoeurópskych a medzinárodných aktivít CME-CPD pre živé vzdelávacie podujatia
prostredníctvom udeľovania európskych kreditov CME (ECMEC) individuálnym lekárskym odborníkom
umožňujúcich uznanie a výmenu z kreditov CME medzi všetkými európskymi krajinami.
V apríli 2009 spustila UEMS-EACCME® akreditáciu e-learningových materiálov. Pod pojmom elearning sa rozumie dodávka CME-CPD metódami, vrátane: nahraného zvuku, zaznamenaného
vizuálneho záznamu zaznamenaného na kompaktnom disku (CD), zaznamenaného na digitálnom
prenosnom disku (DVD) dostupnom v osobnom digitálnom systéme (PDA) prostredníctvom
vzdelávacieho webu alebo akejkoľvek zmesi predchádzajúcich spôsobov.
UEMS-EACCME® sa s sama deklaruje ako ústredné prepojenie medzi národnými orgánmi pre
akreditáciu (NAA), odbornými sekciami a poradnými komisiami UEMS, európskymi akreditačnými
orgánmi (ESAB) a poskytovateľmi aktivít CME.
UEMS-EACCME® má dohody o vzájomnom uznávaní vzdelávacích aktivít s Americkou lekárskou
asociáciou (AMA) American Medical Association pre živé podujatia a e-learningové materiály a s
Royal College of Physicians and Surgeons of Canada Royal College of Physicians and Surgeons of
Canada pre živé podujatia.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pre poskytovateľov, ktorí nie sú usadení v Európe, sa uistite, že ste si
prečítali informácie o našich zmluvách s Americkou lekárskou asociáciou (AMA) American Medical
Association a Royal College of Physicians and Surgeons v Kanade Royal College of Physicians
and Surgeons of Canada.

Živé vzdelávacie podujatia Nové kritériá - platné od začiatku roka 2017 NEW Criteria - applicable as of
beginning of 2017
Materiály e-learningu Nové kritériá - platné od začiatku roka 2017 NEW Criteria - applicable as of
beginning of 2017
Uznávanie činností CME-CPD Nové kritériá - platné od začiatku roka 2017 NEW Criteria - applicable as
of beginning of 2017
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Čo je to európska akreditácia?
Európska akreditácia znamená rozhodnutie organizácie UEMS-EACCME®, že činnosť CME, udalosť,
program alebo e-learningový materiál spĺňajú požiadavky na kvalitu UEMS-EACCME®. Činnosť CME
alebo e-learningový materiál budú akreditovaná spoločnosťou UEMS-EACCME®, ak majú vysoko
kvalitný vedecký obsah, ak nie sú komerčne zaujaté a majú vhodný vzdelávací prístup.

Aká je pridaná hodnota akreditácie UEMS-EACCME®?
Pridaná hodnota UEMS-EACCME® spočíva v jej centrálnom prepojení a premosťovacej úlohe. Z
pohľadu poskytovateľov vzdelávacích aktivít a udalostí je akreditačný proces menej náročný na
spotrebu zdrojov a jednoduchší, pretože nemusia platiť pre každú národnú akreditačnú autoritu
(NAA), aby sa udalosť uznala v každej európskej krajine.

Na základe akreditácie UEMS-EACCME® bude schválenie krajiny cestou NAA v krajine, kde sa udalosť
prebieha, platiť vo všetkých ostatných európskych krajinách. V dôsledku toho pridaná hodnota
spočíva v medzinárodnej dimenzii, ktorá je daná- pridelená tejto udalosti. Viac účastníkov z iných
krajín a tiež z USA / Kanady by potom malo záujem zúčastniť sa na týchto podujatiach.

Akreditácia CME udelená organizáciou UEMS-EACCME® tiež poskytuje účastníkom z celého sveta
záruku, že obsah CME je vysokokvalitný, nezaujatý a didaktický a pre európskych lekárov, že táto
kvalita bude uznávaná v ich domovskej krajine.
UEMS uznáva, že sa dosahuje značné pokroky v metódach, ktorými sa môžu poskytovať CME a CPD a
ktorými sú tieto možnosti vzdelávania dostupné lekárom. Z tohto dôvodu sa UEMS v zásade dohodla
na akreditácii nových médií pre poskytovanie CME-CPD zo strany EACCME®, ktoré presahujú tradičné
prednášky, sympóziá a konferencie.

Uznávanie akreditácie UEMS-EACCME®
Keďže UEMS-EACCME® je inštitúciou UEMS, ktorá formálne reprezentuje európske krajiny, jej kredity
uznávajú národné akreditačné orgány v Európe. Keďže akreditácia UEMS-EACCME® sa týka len aktivít
CME-CPD v rámci celej EÚ a medzinárodnej spolupráce, nie je konkurencieschopná, ale skôr
komplementárna s kompetenciami a činnosťami národných akreditačných orgánov.
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Dohoda o vzájomnom uznávaní s Americkou
lekárskou asociáciou (AMA)
UEMS-EACCME® a AMA si od roku 2000 uznávajú kredity CME.
V roku 2002 podpísali UEMS-EACCME® a AMA dohodu o vzájomnom uznávaní kreditov CME medzi
Európou a USA, pričom európski lekári, ktorí sa zúčastňujú na podujatí v USA, majú svoje uznanie v
Európe a americkí lekári, ktorí sa zúčastňujú podujatia v Európe, majú svoje kredity uznané v USA.
Táto dohoda bola obnovená v roku 2014 na ďalšie obdobie 4 rokov.
Dôležitým vývojom obnovy v roku 2010 je zahrnutie materiálov elektronického vzdelávania do
dohody.
E-learningové aktivity musia byť certifikované na kredit podľa procesu, podľa miesta, kde je činný
poskytovateľ CME, t. j. AMA PRA kategórie 1 CreditTM pre poskytovateľov amerických CME a kredit
ECMEC pre organizácie v krajinách reprezentovaných UEMS.
Otázka teritoriality je veľmi dôležitá; obe organizácie sú plne zodpovedné za činnosti, ktoré
prebiehajú alebo sú organizované v ich právomoci. UEMS-EACCME® je ústredným orgánom pre
akreditáciu udalostí v Európe a AMA je ústredným orgánom pre akreditáciu udalostí v USA.

Po dohode o vzájomnom uznávaní úverov medzi Americkou lekárskou
asociáciou a UEMS-EACCME®:
Európski lekári môžu získať ECMEC® prostredníctvom účasti na živých podujatiach:
• na celom svete, ktorým bolo udelené ECMEC® prostredníctvom postupu UEMS-EACCME®.
• celosvetovo, s výnimkou Európy, ktoré boli certifikované pre AMA PRA kategórie 1 Credits ™.

a dokončením programov elektronického vzdelávania:
• od poskytovateľov z celého sveta okrem Spojených štátov, ktorým bolo udelené ECMEC®
prostredníctvom postupu UEMS-EACCME®.
• od akreditovaných poskytovateľov zo Spojených štátov, ktorí boli certifikovaní pre kredity AMA PRA
kategórie 1 ™.
Americkí lekári môžu zarábať svoje AMA PRA kategórie 1 Credits ™ prostredníctvom účasti na živých
podujatiach:
• celosvetovo, ktoré boli certifikované pre kredity AMA PRA kategórie 1 ™.
• po celom svete, s výnimkou USA, ktoré získali ECMEC® prostredníctvom postupu UEMS-EACCME®.
ECMEC®s možno konvertovať na AMA PRA kategórie 1 Credits ™ kontaktovaním AMA (pozri nižšie).

a dokončením programov elektronického vzdelávania:
• od akreditovaných poskytovateľov v USA, ktoré ktorých podujatia boli certifikované pre kredity
kategórie AMA PRA kategórie 1.
• od poskytovateľov z Európy, ktorým bol udelený ECMEC® prostredníctvom postupu UEMSEACCME®. ECMEC®s možno konvertovať na AMA PRA kategórie 1 Credits ™ kontaktovaním AMA
(pozri nižšie).
• Postup prechodu z ECMEC® do kategórie AMA PRA kategórie 1 Credits ™ nájdete na tomto
prepojení link a podľa potreby sa nainštaluje postup pre konverziu kreditov AMA PRA kategórie 1 na
ECMEC®.
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Dohoda o vzájomnom uznávaní s Royal College of
Physicians and Surgeons v Kanade
V decembri 2016 UEMS-EACCME podpísala dohodu o vzájomnom uznávaní kreditov CME s Royal
College of Physicians and Surgeons v Kanade. Táto dohoda je určená len pre živé vzdelávacie
podujatia a je aktívna od 20. decembra 2016 do 31. decembra 2020.

Postgraduálne vzdelávanie
V Európe je každý členský štát zodpovedný za organizáciu školení lekárov. Na tento účel boli zriadené
národné vzdelávacie programy, špecifické školiace strediská a národné hodnotenie lekárskej
spôsobilosti s cieľom zabezpečiť, aby boli lekári náležite vyškolení a schopní poskytovať občanom
najvyššiu kvalitu starostlivosti.
Napriek dlhotrvajúcim snahám o zlepšenie kvality starostlivosti a významných úspechov
dosiahnutých doposiaľ stále existujú nezrovnalosti v kvalite a bezpečnosti starostlivosti poskytovanej
občanom z jednej krajiny do druhej.
Presvedčenie UEMS je, že kvalita starostlivosti je vo veľkej miere priamo spojená s kvalitou odbornej
prípravy poskytovanej zdravotníckemu personálu. UEMS sa preto zaviazala prispieť k zlepšeniu
lekárskej prípravy na európskej úrovni prostredníctvom vývoja európskych noriem v rôznych
lekárskych disciplínach.
Hlavné činnosti UEMS v tomto ohľade spočívajú v:
• Stanovenie východísk pre európske normy v lekárskom vzdelávaní
• Podpora odbornej príprave a hodnotenia
• Vytvorenie mechanizmu hodnotenia odbornej spôsobilosti lekárov na európskej úrovni
• Organizovanie európskych skúšok
•

Setting the basis for European Standards in Medical Training

•

Advocating for competence-based training and assessment

•

Developing a mechanism of evaluation of medical Specialists' competence at the European level

•

Organising European examinations
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Európske normy v oblasti medicínskeho
vzdelávania
Vďaka podpore odborných sekcií a európskych komisií UEMS výrazne prispel k zlepšeniu
postgraduálneho vzdelávania ( postgraduate training) PGT, najmä prostredníctvom rozvoja
európskych učebných osnov v každej lekárskej špecializácii, ako aj vypracovaním štandardov pre
odbornú prípravu.
V roku 1994 UEMS prijala svoju "chartu o odbornej príprave lekárskych špecialistov" Charter on Training
of Medical Specialists s cieľom načrtnúť základné zásady pre vysokoškolské lekárske vzdelávanie.
Táto charta, zložená zo šiestich kapitol, tvorí základ pre európsky prístup v oblasti postgraduálneho
vzdelávania. S piatimi kapitolami, ktoré sú spoločné pre všetky špecializácie, zároveň táto charta
poskytla šiestu kapitolu nazvanú "Kapitola 6", ktorú mala každá špecializovaná sekcia dokončiť podľa
špecifických potrieb svojej disciplíny.
V priebehu posledných dvadsiatich rokov sekcie špecialistov UEMS, európske výbory, divízie a MJC
pokračovali v práci na vývoji týchto európskych noriem v lekárskom vzdelávaní, ktoré odrážajú
moderné lekárske postupy a súčasné vedecké poznatky. Týmto sa sekcie špecialistov UEMS a
európske výbory nezameriavali na to, aby vnútroštátne orgány vymedzili kompetencie
vnútroštátnych orgánov pri definovaní obsahu postgraduálneho vzdelávania v ich vlastnom štáte, ale
skôr na to ako ich doplniť a zabezpečiť vysokokvalitnú odbornú prípravu v celej Európe.
V záujme transparentnosti a koherentnosti bola kapitola 6 premenovaná na "Požiadavky na odbornú
prípravu pre špecializáciu X". Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť základné požiadavky na odbornú
prípravu pre každú špecializáciu a mala by byť pravidelne aktualizovaná odbornými sekciami UEMS a
európskymi radami s cieľom zohľadniť vedecký a medicínsky pokrok.
UEMS Európske požiadavky na odbornú prípravu prijaté Radou UEMS:
• UEMS 2013.18 - Európske požiadavky na vzdelávanie Anesteziológia.pdf
• UEMS 2013.18 - Príloha 1- Syllabus anestéziológie ETR.pdf
• UEMS 2013.19 - Európske požiadavky na odbornú prípravu Pracovné lekárstvo.pdf
• UEMS 2013.19 - Príloha 2 - ETR Pracovné lekárstvo.pdf
• UEMS 2013.19 - Príloha 1 - ETR Pracovné lekárstvo.pdf
• UEMS 2013.20 - Európske požiadavky na vzdelávanie v oblasti radiačnej onkológie.pdf
• UEMS 2013.21 - Európske požiadavky na odbornú prípravu Všeobecná chirurgia.pdf
• UEMS 2013.24 - Európske požiadavky na vzdelávanie Kardiológia.pdf
• UEMS 2013.25 - Európske požiadavky na vzdelávanie Lekárska mikrobiológia.pdf
• UEMS 2014.18 - Európske požiadavky na vzdelávanie Psychiatria pre dospievajúcich.pdf
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• UEMS 2014.19 - Pediatrická chirurgia v európskom vzdelávaní.pdf
• UEMS 2014.20 - Európske požiadavky na vzdelávanie v pediatrickej urológii.pdf
• UEMS 2014.21 - Európske požiadavky na vzdelávanie Reumatológia -.pdf
• UEMS 2014.40 - Európske požiadavky na odbornú prípravu Intenzívna starostlivosť medicíne.pdf
• UEMS 2015.29 - Európske požiadavky na vzdelávanie Plastická, rekonštrukčná a estetická chirurgia
(PRAS) .pdf
• UEMS 2015.30 - Európske požiadavky na vzdelávanie v pediatrii
• UEMS 2015.30 - Príloha 1 - Učebný plán pediatrie ETR.pdf
• UEMS 2015.31 - Európske požiadavky na výcvik v Traumatolóckej chirurgii.pdf
• UEMS 2015.32 - Európske požiadavky na vzdelávanie v Angiológii a vaskulárnej medicíne.pdf
• UEMS 2015.33 - Európske požiadavky na výcvik v Chirurgii prsníka.pdf
• UEMS 2015.34 - Európske požiadavky na vzdelávanie v Neurochirurgii.pdf
• UEMS 2015.34 - Príloha 1 - Neurochirurgia ETR - Príloha.pdf
• UEMS 2016.13 - Európske požiadavky na vzdelávanie Interné lekárstvo.pdf
• UEMS 2016.14 - Európske požiadavky na vzdelávanie Neurologia.pdf
• UEMS 2016.15 - Európske požiadavky na vzdelávanie Laboratórna medicína.pdf
• UEMS 2017.06 - Európske požiadavky na vzdelávanie v Klinickej genetike
• UEMS 2017.06 A - Opis špeciálnej klinickej genetiky
• UEMS 2017.06 B - Sylabus Klinická genetika
• UEMS 2017.07 - Európske požiadavky na vzdelávanie v Nukleárnej medicíne
• UEMS 2017.08 - Európske požiadavky na vzdelávanie v Psychiatrii
• UEMS 2017.09 - Európske požiadavky na vzdelávanie v Gastroenterológii
• UEMS 2017.29 - Európske požiadavky na vzdelávanie v oblasti Dermatológie a venerológie
• UEMS 2017.30 - Európske požiadavky na vzdelávanie Ortopédia
• UEMS 2017.31 - Európske požiadavky na výcvik Klinická neurofyziológia.pdf
• UEMS 2017.32 - Európske požiadavky na vzdelávanie Lekárska onkológia
• UEMS 2017.33 - Európske požiadavky na vzdelávanie Vaskulárna medicína (Flebológia)
• UEMS 2017.34 – Kurikulá v Lekárskej mikrobiológii
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•

UEMS 2013.18 - European Training Requirements Anaesthesiology.pdf

•

UEMS 2013.18 - Annex 1- ETR Anaesthesiology Syllabus.pdf

•

UEMS 2013.19 - European Training Requirements Occupational Medicine.pdf

•

UEMS 2013.19 - Annex 2 - ETR Occupational Medicine.pdf

•

UEMS 2013.19 - Annex 1 - ETR Occupational Medicine.pdf

•

UEMS 2013.20 - European Training Requirements in Radiation Oncology.pdf

•

UEMS 2013.21 - European Training Requirements General Surgery.pdf

•

UEMS 2013.24 - European Training Requirements Cardiology.pdf

•

UEMS 2013.25 - European Training Requirements Medical Microbiology.pdf

•

UEMS 2014.18 - European Training Requirements Child adolescent Psychiatry.pdf

•

UEMS 2014.19 - European Training Requirements pediatric surgery.pdf

•

UEMS 2014.20 - European Training Requirements Paediatric Urology.pdf

•

UEMS 2014.21 - European Training Requirements Rheumatology -.pdf

•

UEMS 2014.40 - European Training Requirements Intensive Care Medicine.pdf

•

UEMS 2015.29 - European Training Requirements Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
(PRAS).pdf

•

UEMS 2015.30 - European Training Requirements in Paediatrics.pdf

•

UEMS 2015.30 - Annex 1 - ETR Paediatrics Curriculum.pdf

•

UEMS 2015.31 - European Training Requirements inTrauma Surgery.pdf

•

UEMS 2015.32 - European Training Requirements in Angiology-Vascular Medicine.pdf

•

UEMS 2015.33 - European Training Requirements in Breast Surgery.pdf

•

UEMS 2015.34 - European Training Requirements in Neurosurgery.pdf

•

UEMS 2015.34 - Annex 1 - ETR Neurosurgery - Appendix.pdf

•

UEMS 2016.13 - European Training Requirements Internal Medicine.pdf

•

UEMS 2016.14 - European Training Requirements Neurology.pdf

•

UEMS 2016.15 - European Training Requirements Laboratory Medicine.pdf

•

UEMS 2017.06 - European Training Requirements in Clinical Genetics

•

UEMS 2017.06 A - Description of the Specialty Clinical Genetics

•

UEMS 2017.06 B - Syllabus Clinical Genetics

•

UEMS 2017.07 - European Training Requirements in Nuclear Medicine

•

UEMS 2017.08 - European Training Requirements in Psychiatry

•

UEMS 2017.09 - European Training Requirements in Gastroenterology

•

UEMS 2017.29 - European Training Requirements in Dermatology & Venerology

•

UEMS 2017.30 - European Training Requirements Orthopaedics

•

UEMS 2017.31 - European Training Requirements Clinical Neurophysiology.pdf

•

UEMS 2017.32 - European Training Requirements Medical Oncology
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•

UEMS 2017.33 - European Training Requirements Phlebology

UEMS 2017.34 - Curriculum Medical Microbiology

Školenie a hodnotenie kompetencií
UEMS vyvinula myšlienku posudzovania kompetencií lekárov na európskej úrovni prostredníctvom
hodnotenia ich vedomostí, zručností a profesionality. Vďaka európskym učebným osnovám
založeným na kompetenciách vypracovanom pre každú odbornú sekciu, UEMS obhajuje
harmonizované hodnotenie lekárskej prípravy.
V tejto súvislosti UEMS zriadila:
Európsku radu pre odborné kvalifikácie lekárov (ECAMSQ)
Radu pre kvalifikácie lekárskych špecialistov - Council for Medical Specialist Qualifications (ECAMSQ.
Cieľom tohto orgánu je riešiť túto problematiku vytvorením komplexného mechanizmu posudzovania
vedomostí, zručností a profesionality postgraduálnych lekárov v súlade s najvyššími štandardmi
lekárskej prípravy v Európe.

Základné informácie:
Týždeň eHealthu Prezentácia - Dr Zlatko Fras - máj 2011 - Harmonizácia lekárskej kompetencie na
európskej úrovni
eHealth week - Dr Fras - May 2011 - Harmonisation of medical competence at the European level
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