SPÔSOB KONTROLY KREDITOV SÚSTAVNÉHO MEDICÍNSKEHO VZDELÁVANIA (CME)
v súvislosti s končiacim sa 5-ročným vzdelávacím cyklom (2006-2010) sústavného medicínskeho vzdelávania (v skratke „CME“) vykoná Slovenská lekárska
komora kontrolu/hodnotenie CME. Túto kontrolu je povinný podstúpiť každý lekár, ktorý vykonáva lekárske povolanie na území SR, je registrovaný v registri
lekárov SLK najmenej 5 rokov (tzn. člen aj nečlen komory), lekár zamestnanec, aj lekár pracujúci v zmysle povolenia VÚC, či licencie.
Kontrolovať teda nebudeme lekára, ktorý spĺňa jednu z nasledujúcich podmienok:
 nie je registrovaný v registri lekárov SLK aspoň 5 rokov,
 momentálne pracuje v zahraničí,
 nevykonáva povolanie,
 je nepracujúci dôchodca
 je nezamestnaný.
(príklady:
1. lekár registrovaný k 31.12.2005 a skôr, je povinný predložiť stanovený počet kreditov k 1.1.2011
2. lekár registrovaný napr. 3.2.2006 je povinný predložiť stanovený počet kreditov k 4.2.2011 a pod.)
tzn., že lekárovi povinne hodnotíme CME najskôr v deň, keď mu uplynie 5 rokov registrácie v SLK a najneskôr 2 mesiace od začiatku tejto
povinnosti – viď bod 7
Elektronický spôsob kontroly! Spustenie od novembra 2010.
Postup:
1. prihlásenie do konta CME –na web stránke www.lekom.sk kliknete na odkaz: „kredity a aktivity CME“ umiestnený pod obrázkom modrej karty CME
hneď na úvodnej strane v strede. Ďalej kliknete na „Evidencia kreditov CME“ a prihlásite sa zadaním mena (vaše krstné meno) a hesla (vaše registračné
ID číslo v SLK).
2. kontrola údajov – lekár si skontroluje údaje, ktoré o ňom eviduje SLK, môže požiadať o ich zmenu. Ak si zmenu neželáte vykonať postupujte ďalej
podľa nasledujúcich bodov tohto listu.
3. vzdelávacie aktivity – v registri sa momentálne nachádzajú len niektoré vzdelávacie aktivity. Tie aktivity, z ktorých máte papierové potvrdenia o účasti
doplníte do systému manuálne, a to tak, že kliknete vo svojom konte CME na odkaz: „Pridať ďalšie aktivity“.
4. vyplnenie kontaktných údajov – po kliknutí na odkaz „pridať ďalšie aktivity“ sa Vám zobrazí on-line formulár. Vyplníte povinne Vašu e-mailovú adresu
a tel., aby sme Vás v prípade potreby mohli kontaktovať.
5. vybratie odborností, v ktorých ste sa vzdelávali –v ďalšom kroku si vyberiete odbornosti, v ktorých ste sa sústavne vzdelávali a v ktorých Vám SLK
zrealizuje aj kontrolu CME. Ak ešte nemáte špecializáciu, vyberiete možnosť „bez špecializácie“. Ku každej odbornosti, ktorú vyberiete, vyplníte
pracovisko, kde túto odbornosť aktuálne vykonávate, prípadne, ak máte povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vyberiete príslušný úrad
VÚC, ktorý Vám povolenie vydal.
6. materská dovolenka, dlhodobá PN – ak ste boli na materskej dovolenke, alebo ste boli dlhodobo PN (rok a viac), vyplníte tieto údaje vo formulári
v bode 3.
7. pridanie vzdelávacích aktivít – a na záver to najdôležitejšie, v bode 4 máte k dispozícii tabuľku, do ktorej vpíšete všetky vzdelávacie aktivity CME, na
ktorých ste sa pasívne alebo aktívne zúčastnili a máte o tom papierový doklad o účasti. Vypĺňanie tabuľky môžete kedykoľvek prerušiť a vrátiť sa k nej
neskôr, nezabudnite však Vami zadané dáta uložiť ešte predtým, ako sa odhlásite zo systému na evidenciu kreditov.
8. odoslanie na kontrolu – ak ste doplnili už všetky vzdelávacie aktivity CME, ktoré nás žiadate skontrolovať a doplniť do elektronickej evidencie, kliknete
na tlačítko „odoslať na kontrolu“, ktoré sa Vám bude zobrazovať od momentu, keď pridáte a uložíte do tabuľky Vami absolvované vzdelávacie aktivity
CME. Tlačítko sa zobrazí lekárom, ktorí sú povinní podľa platných právnych predpisov hodnotenie podstúpiť. Vyplnený formulár si môžete vytlačiť.
9. kontrola – po odoslaní údajov na kontrolu Vás v najbližších dňoch bude kontaktovať e-mailom, alebo telefonicky kontrolór RLK, ktorý od Vás vyžiada
doklady, resp. Vám oznámi splnenie, či nesplnenie podmienok CME. Kontrolu realizujú Kontrolné výbory Regionálnych lekárskych komôr. S prípadnými
otázkami sa preto môžete obracať priamo na Vašu regionálnu komoru.
10. certifikát – lekár, ktorý splní podmienky CME, si bude môcť vo svojom konte CME vytlačiť (neobmedzene) certifikát o splnení podmienok CME. Lekár
zamestnanec môže tento certifikát odovzdať kedykoľvek svojmu zamestnávateľovi.
11. nesplnenie CME – lekárom, ktorí nesplnia podmienky CME, ponúkneme 6 mesačnú náhradnú lehotu na doplnenie potrebných kreditov. Ponúkneme im
možnosť, kde si chýbajúce kredity budú môcť doplniť. Informácie budú na www.lekarnet.sk. Ak ani v náhradnej 6-mesačnej lehote lekár podmienky CME
nesplní, SLK ho vyčiarkne z registra lekárov SLK.
12. alternatíva – ak lekár z akéhokoľvek dôvodu nepožiada o kontrolu elektronicky, môže tak urobiť ako doteraz klasickou formou, tzn. vyplní papierovú
tabuľku (je k dispozícii v časopise Konzílium č. 5/2010 spolu s tabuľkou „koľko kreditov za čo“). Taktiež je možné ju „stiahnuť“ z web stránky SLK na
adrese www.lekom.sk v menu VZDELÁVANIE. Vyplnenú tabuľku spolu s dokladmi o účasti doručí na svoju RLK, kde doplnenie kreditov do
elektronického účtu CME vykoná za lekára zástupca správcu elektronického systému CME (služba je za poplatok).

Sústavné vzdelávanie lekárov a získavanie kreditov už v budúcom roku uľahčí vzdelávací portál i-med, ktorý s finančnou podporou EÚ a štátneho rozpočtu
SR pripravuje Slovenská lekárska komora. Kvôli pravidlám EÚ počas trvania projektu budú mať na www.i-med.sk prístup len lekári pracujúci mimo Bratislavy
a Bratislavského kraja. Lekárom z RLK Bratislava bude otvorený prístup k portálu i-med po ukončení projektu. Viac informácií o portáli, možnosti získavať
kredity za písanie príspevkov na portál (aj pre bratislavských lekárov) nájdete na stránke Slovenskej lekárskej komory www.lekom.sk v časti Aktuálne
dokumenty PROJEKT E-LEARNINGOVÉHO PORTÁLU.

