UEMS Advisory Council Meeting 11 March 2021 (14.00 – 14.30)
W dniu 11 marca 2021 r. uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Doradczej UEMS ds.
ustawicznego kształcenia medycznego (UEMS Advisory Council Meeting). Było to krótkie
spotkanie poświęcone najważniejszym sprawom jakie pojawiły się w związku z pandemią.
1. Przedstawiony został i zatwierdzony protokół z poprzedniego spotkania.
2. Sekretarz Generalny UEMS dr J. Grenho przedstawił swój raport okresowy EACCME
za rok 2020. Omówił rożne formy kształcenia lekarzy, które realizowane były w roku
2020 i podlegały procesowi akredytacji. Głównie wydarzenia edukacyjne na żywo (Live
educational events), których liczebność legła znacznemu ograniczeniu w roku 2020 z
powodu pandemii, oraz różne formy e-learningu (e-learning materials), których
liczebność zwiększyła się jak również wzrosła liczba uczestników zainteresowanych
tymi formami kształcenia.
3. Przedstawiono środki przyjęte przez EACCME w 2020 roku w celu sprostania
wyzwaniom i ograniczeniom jakie niesie pandemia COVID. Generalnie znacznemu
ograniczeniu uległy szkolenia realizowane stacjonarnie (na żywo) na rzecz szkoleń
online za pośrednictwem sieci internetowej. Dyskutowano środki sugerowane przez
Komitet Doradczy UEMS jakie powinny być wprowadzone w przyszłości.
Proponowano przede wszystkim dalsze rozwijanie różnych form kształcenia przez
Internet. Począwszy od pojedynczych wykładów (tzw. webinarów) do dłuższych
kilkudniowych kursów i konferencji. Zastanawiano się nad sposobami akredytacji tych
szkoleń jak również kontroli uczestnictwa lekarzy w tych wirtualnych formach
kształcenia i związana z tym liczba punktów edukacyjnych (system logowania).

Virtual UEMS Conference on CME-CPD in Europe „EACCME facing the
COVID challenge and beyond” 12 March 2021 (14.00 – 14.30)
W dniu 12 marca 2021 r. uczestniczyłem w wirtualnej konferencji UEMS poświęconej
ustawicznemu kształceniu medycznemu i doskonaleniu zawodowemu lekarzy (CME-CPD) w
Europie „EACCME w obliczu wyzwań związanych z COVID i nie tylko”
Krótka konferencja trwająca dwie i pół godziny. Dyskutowano nowe zjawiska jakie pojawiły
się obszarze kształcenia medycznego związane z pandemią. Głównie konieczność częstego
obecnie przesunięcia w czasie (zmiany daty) szkoleń. Występuje także problem konieczności
skracanie czasu trwania kształcenia oraz problem zwrotu kosztów w przypadku odwołania
szkoleń. Pojawiła się nowa forma kształcenia lekarzy w postaci pakietu webinariów czyli
krótkich szkoleń (obejmujących pojedyncze wykłady) na różne tematy. Zastanawiano się nad
możliwością akredytacji nagrań wydarzeń edukacyjnych na żywo. Rozważano także w jaki
sposób monitorować uczestników.
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