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ÖSSZEFOGLALÁS A szerző az Európában megalakult CME-rend
szereket, szervezeteke t, azok müködését és egymáshoz való vi
szonyát mutatja be. A folyamat hátterében az európai közös 
„CME-pénz " létrehozása áll, ame ly szabado n haszná lható az 
európai országo k közösségébe n, sőt más földrészeken is. Ezek 
a lehetőségek a napi rohanó életben dolgozók előtt nem telje
sen ismertek , és még a tájékozottabbak körében is általában 
elég zava ros kép alaku lt ki. A rendsze rek hálózata még távo l
ról sem egységes , de már viszonylag jó l müköd ik. Tekintette l 
arra, hogy hazánkban hivata losan megköve telt a CME-pontok 
gyüjt ése, a lehetőségek ismerete és a rendszerek megértése 
alapvető érdek. Ez indította a szerzőt, aki maga is je len volt az 
EACCME létrehozásánál, hogy a rendelkezésé re álló ismere te
ket közreadja . 

Kulcsszavak CME , európai rendszerek , ACOE , EACCME , 
nemzet i CME-ha tóságok 

BEVEZETÉS A folyamatos, egész életen keresztü l tartó tovább
képzés elve hivatalo san a huszadik század elején fogalmazó
dott abbó l a felismerésbő l , hogy a kutatás eredményei alapve
tően és rohamosan változtatják meg az orvosi ismere teket és 
gyako rlatot . Következésképpen, aki nem képzi magát állandó
an, az nem tud lépést tartani az orvostudomány fej lődésével , és 
nem tudja a betegeket megfelelően ellátni. A daganatgyógyá
szat terü letén is egyé rtelmüvé vált, hogy azok az egészség ügyi 
szakem berek , akik folyamatosa n képzik magukat , a daganatos 
betegeket eredmé nyesebben kezelik. 

A folyamatos orvostovábbképzés ango lul „continuing medical 
educa tion"; rövidítv e CME. Ez a rövidítés világszerte elterjed t, 
és hazánkba n is ez használato s. A CME elve mellett az elmúlt 
években körvona lazódo tt az ún. ,,continuing profess ional de
ve lopment" foga lma is, melynek rövidítés e CPD. Ennek lénye-
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ge, hogy az elméleti képzés mellett a gyakor lati képzés is elő
térbe kerü l, valamint az is, hogy egy orvos milyen szinten és 
gyakorisággal alka lmazza megszerzett tudását, pl. milyen 
gyakran végez mütéteket , hány daganatos beteg et keze l stb. 

,,A folyamatos orvostováb bképzés - az UEMS megfoga lmazása 
szerint - minden szakorvos erkölcsi és becsü letbe li köteles
sége, amely alapvetően szabad akaratból választott fe lelősség." 

TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS Az elmú lt fé l évszázadban az 
orvostovábbképzésnek sok formájáva l találkoztunk, és csak az 
utóbbi egy évtizedben terjedt el a CME-rendszer. A CME kér
déséve l a 80-as évek végétől már sok nemzeti és nemzetközi 
tudományos társaság foglalkozott. 1994-ben a Szakorvosok 
Európa i Szöve tsége, az UEMS (Europea n Union of Medical 
Spec ialists), kiadott egy állásfog lalást - Charte r on Continuin g 
Medica l Educat ion - a CME-rendsze rek müködésé nek feltéte
leive l, szerkezeti felépít éséve l és ellenőrzésével kapcso latban . 
Ebben szerepe l egy cikke ly arró l, hogy a szerzett CM E-ponto 
kat egységesí ten i ke ll nem csak annak érdekében , hogy a kü
lönböző orvos i szakmák elfogadj ák egymás pontja it, de azért 
is, hogy az országo k is elfogadják egymás, illetve a nemzet
közi eseményeke n szerzett CME-po ntokat. 1995- ben London
ban a College of Phys icians szervezett egy nemze tközi rendez
vényt a CME-rendsze rek európai együttmüködé se érdekébe n, 
majd az Európa i Rák Iskola (European School of Oncology, 
ESO) tartott két nemze tközi konferenc iát Dubl inban, 1995-ben 
és 1997-ben hasonló célzattal. A Europe against Cancer Prog
ram létTehozo tt egy pénza lapot , amely támogatta a további ren
dezvények és azok résztvevőinek költsége it. Ennek a Program
nak keretében rende zett másod ik ülésen egy közös állásfog la
lás alakult ki, ame lynek értelmében létre kell hozni a daganat 
gyógyászat közös európai CME- rendszerét, és, hogy erre az 
Európai Rák Társaságo k Szövetsége - Federat ion of the Euro
pean Cancer Societies (FECS) - a megfelelő szervezet. 

A „Európa i közös daganatgyógyásza ti CME-pontrendszer" 
(,,Commo n accreditation system for oncolo gy in Europe") ki

do lgozása a FECS „Tanítás i és Képzés i Bizottság ának (Edu
cation and Trainin g Committ ee) feladata volt. A Bizottság tag
j ai a FECS tagtársaságai nak - EACR, ESMO, ESSO - és az 
ESTRO valam int az ESO képviselői . Az elnöki feladatot a 
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I. táblázat. A dolgozatban szereplő ~iilönböző szervezetek neveinek rövidítései 

ACC ME 

ACOE 
AMA 
CRR 

EACCM E 

EACR 
EBCOG 

EONS 
EORTC 

ESMO 
ESO 
ESSO 
ESTR O 

FECS 
PRA 
SIOP (Europe) 

UEMS 

UICC 

Ame rican Accre ditation Council for Continuing 
Medica l Education 
Accred itation Council of Oncology in Europe 
Americ an Med ical Associat ion 
Committee for Review and Recogn ition 
(Egyes ült Államokban ) 
Euro pean Accreditation Council for Cont inuing 
Med ical Educat ion 
Europea n Associa tion for Cancer Resea rch 
Euro pean Board and Co llege of Obstetr icians and 
Gynaecol ogis ts 
Europea n Oncology Nursing Society 
Europea n Organisat ion for Researc h 
and Tretment of Cancer 
Euro pean Soc iety for Medical Oncology 
Europea n Schoo l of Oncology 
Europea n Society of Surgical Oncology 
Europea n Society for Therape utic Radio logy 
and Oncology 
Fede ration of the European Cancer Soc ieties 
Phys icians Recog nition Awards 
European bran ch oft he lntemationa l Socie ty of Pediatr ic 
Oncology 
Euro pean Union of Medical Spec ialists 
(Union Europeenne des Medicins Spec ialiste s) 
lntemat ional Union Against Cancer 

FECS e lnöke látj a e l. A Bizott ság első lépése egy mu nkaé rte

kez let össz ehívása vo lt, amelyben először az Európá ban mü

ködő nem-szako rvos i és sza korvos i nemze ti, nemzetköz i és eu

rópai sze rveze tek CME tevé kenységét e lemezté k, és megá lla
pí tották, hog y távo lró l sincs egységes rendsze r. A mu nkaérie

kez let egy sor a lapvető j avas latta l végződött : 1. ki kell do l

goz ni a soksza km ás daganatgyógyásza t közös európai CME 
akkr edi tác iós- rendsze rét, 2. létre kell hozni az ún. Acc redita

t ion Coun cil of Oncology in Euro pe-ot (AC OE) , amely ellen

őrzi a közös C M E-re ndsze ri , és 3. fe l ke ll állítani a Bizott ságon 
belül az ún. Képzés i részlege t (Edu cati on Unit) a CME-rend

sze r mükö dtetésé re. A Bizottság e lső értekez letét számos to
váb bi munk aértekezle t és a FECS vezetőségének értekez lete 

köve tte, melynek eredm énye az ACOE mega lakítása lett. 

Az ACOE a FECS nyo lc tagsze rvezetének (EACR, EON S, 

EORTC , ESM O, ESO, ESS O, ESTRO és SIOP) képviselőiből 

áll. Az elnök i t isztet a képvi selők forgó- rendsze rben látjá k el. 

Az ACOE alapvető fe ladata a CME tevékenységek értékelése 

és a szervezők fe lhata lmazása a meghatározott CM E-pontok 
adományoz ására . Az ACOE hatáskörébe a FECS tagtársasága i 
és szerv eze tei; más európai, nemzet i és helyi daganatgyógyá

szat i társaságok ; és képzés i intéz mények, mint egye temek, fő

isko lák, o ktató kó rháza k stb. á lta l szerveze tt daganatgyógyá 

sza ti rendezvé nyek tartoznak. Az ACOE tulaj donképpen seg íti 
a rendezvé nyek szervezőit azáltal, hogy megha tározz a a to
váb bképzésse l ka pcso latos a lapvető köve telmények et, és érté

keli a rendezvé nye ken folytatott képzést. Nem fe ladata az 

egyé ni tová bbké pzés. Másként foga lmazva , az ACOE a ren
dezvé nyt szervezőnek ad megbízást (akkr ed itác iót) , de a CME

pontok at a rendezvé nye n résztvevőknek a rendezők adják 

egyé ni elbírálás alapján , pl. milye n mértékbe n vett részt a tu-
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dom ányos rend ezvé nyen. Vége redm ényben, az ACOE a CME

po ntoka t adó sze rveze tek számára biztosít egy egységes rend
szert - úgy mond egy „közös pénznem et" - a daga natgyógyá

szat te riiletén nemzeti és nemze tközi szi nten. Ez a „közös 
pénznem" azo nban csak akko r válik valós pénzzé, ha azt az 

egyes országo k nemze ti CM E-hatósága i elfogadják. 

Ne m kérdéses, hogy az ACOE mega lakítása egy nagy előrelé

pés vo lt, az alap kérdés azonb an, neveze tese n, hogy a nemzet i 

szervezet ek hivata losan is ismerjék el az ACOE által adott 

CME-pont okat , megmaradt. Ha sonló gon dokka l küsz ködtek 
az or vos tudo mány mind egy ik sza kában. Szükség vo lt tehát 

egy „esernyőszerű" szerveze tre, ame ly európa i sz inten fed i le 

a CM E-rendszereket , és lehetőséget teremt a CM E-pontok ha
tá rok nélküli érvényes ítésé re. Kézenfekvő vo lt, hogy ezt a fel

adatot a Szakor voso k Európai Szövetségé nek, az UEMS- nek, 
kell fe lvá llalni , mivel az UEMS a nemzetek szakorvosa inak 

szöve tsége. Más szóva l, az UE MS-t az európai országo k szak
orvosa inak képviselői alkotjá k, és ezért az UE MS közvet len 

kapcsolatb an áll mi ndegy ik európai országga l, am i a közvet

len utat j ele nti. Enne k sze llemébe n alak ult meg az EACC ME 
(European Acc reditat ion Co uncil for Co ntinu ing Medica l Edu

cation ) 1999-ben ( 1 ). 

Az EACC ME , megfog alma zás szerint, az Európai Közösség és 

tá rsult ország aiban müködő „meghatározó" CM E-szerveze tek, 
azaz a nem zeti CM E-hatóságo k „esernyőszerű" sze rvezete an
nak érdekében, ho gy a CME -pont ok nemze tköz ileg érvénye

síthetők legye nek. A ku lcskérdése a szerveződésnek az, hogy 

az abban résztvevő országok az EACC M E-pont okat kö lcsö nö

sen elfogadj ák, függe tlenül attó l, hogy a CME-rend ezvé ny 

me ly ik ország ban történik. Ehhez az sz ükséges , hogy az 
EACC ME-p on tok megíté lése o lyan fe ltéte lekhez legye n kö t

ve, amelyek biztos ítják a CME -pontok minőségét, szavato lják 
azok értékét. Ezt a feltétel rendszeri 1999- ben kid olgoz ták, és 

az EACC ME-be n résztvevő nemze ti C ME-batóságo k elfoga d

ták, illetve ennek alapjá n felhatalma zták az EACC ME-t arra , 

hogy továbbképző rend ezvé nyek szervezőit megfelelő feltéte

lek mellett felhata lmazza az EACCME -pontok adásá ra (2) . 

Az EACC M E alapvető cé lj a a folyama tos orvos tová bb képzés 

minőségének j av ítása, és, hogy az egyé n az általa összegyűjtött 

azon C M E-po ntokat , me lyek megfe lelnek az EACC ME köve

telménye inek, érvényes íteni tudja - szük ség ese tén - más sza k
mákban, Európa bárme lyik országá ban , sőt azon tú l, más föld
része n, pl. az Egyes ült Álla mokban is. Eze k megva lós ításával 

az EACC ME az egészségügy i do lgozó k ügy intézését és szaba d 

mozgásá t kívánja könn yíten i; és végső soron, a betege llátást 
egységes íten i és j avítani . Az EACC ME tulajd on kép pen ügyin

téző - ,, clearing hause " - sze repet tö lt be azá ltal, hogy a nem

zeti CM E-hatóságo kat össze kapcsolj a, és sem mi lyen körül

mények között nem egy, a nemze ti CME -hatóság ok fölött á lló 
központi sze rvezet. A nemzeti C ME-hatóságok össze kapcso 

lása azt j elenti, hogy pl. egy ország CME-hatósága, ha el akarj a 
fog adtatn i a CME-po ntjait egy más ik vagy sok más ik ország 
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CM E-hatóságáva l, illetve hatósága ival, nem kell azo kat egyen 

ként megkeresse , ez az EACC ME-n kereszt ül önmagától meg

tö rtén ik. Vitás eset ben az EACC ME hatáskörét átruh ázhatja az 
UE MS megfelelő szakrész legé re. 

A CME-PONTOK EGYSÉGE A CM E-pontok egysége or szágonk ént 

és szervezetek ként is sokszo r kü lönbözik, j ó llehet jelentős a tö

rekvés az egységes ítésre. Az UE MS j avasl ata szerint egy CME

pont egy órány i tová bbképzés nek felel meg , és ez többé-ke

vésbé álta lánosa n elfogadott . Az egy óra a latt történő képzés 
menny isége és minősége is nagyo n változó lehet, ezé rt nagyon 
sok CM E-rendsze rben minőségi fokozatokat ( 1-3 fokozat, i.;at

egory 1-3) alak ítottak ki. Az EACC ME-rendsze rben a képzés 
minőségét beépítik a jóvá hagyott CM E-pont számba, vagy is a 

,,CME-pont -óra" nem feltétlen ül azonos a tény leges óraszá m

mal. Pl. egy órány i első fokozat ba tartózó színvonalú képzésé rt 

1 CM E-po nt j ár, de egy órányi máso d ik vagy harma dik fo
koza tú képzésé rt már csa k, mondjuk , 0,7, illetve 0,5 CME

pont já r, vagy is egy órányi máso dik fokozatú képzés cs ak 0,7 

,,CM E-pont-órának" fele l meg . A je lenleg alka lmazo tt megkö

zelítések nem teljesen tükrözik a képzés valós értékét, ezéri 

szükség van arra , hogy a CME-pont egységé t sokkal pontosab
ban, árnyaltabban foga lmazzuk meg. 

A CME-PONTOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA A minőségbiztosításnak 

két hivata losa n megha tározott e leme van: 1. Az UEMS CME 

kiadványában (3) megfoga lmazo tt minőségfeltéte lek és 2. egy 
függet len szaktestü let értékelése . Ennek é1telmébe n, egyrészt 

az európa i CME -po ntokért folyamodó szervezőknek úgy kell 
szervez niük a tud ományos értekez letet, hogy az megfe lelj en az 
UEMS kiadvány ban megha tározo tt minőségfeltételeknek , 

más részt az ese mény továbbképző értékét egy, a szervezőktől 

független, kinevezett szakem bertestü letnek kell e lbírá lnia . Az 

EACC ME ezt a folyama tot felügyel i, de ön magában a minő

ségb iztos ításé rt nem fele lős. 

A CME-PONTRENDSZEREK SZERVEZŐDÉSE EURÓPÁBAN Az alapelv 

az, hogy mind en ország önállóa n, saj át hatáskörében alakítja ki 

továbbképző rendszerét , illetve dönt arró l, hogy akar -e egyá l

ta lán országosan sze rveze tt orvos továb bképzés i rendsze 1t lét

rehozni . Az orvos továbbképzés tehát nemzet i felelősség. En
nek értelmé ben nemzet i törvényes CME-rendsze rek vann ak, 

hivatalos , öná lló - azaz a nemze ti CME-rendszerektől függe t
len - európa i CM E-rendszer azo nban nem létez ik. A nemze ti 
CME- rendsze r sze rkezeté nek kialak ítása minden ország önálló -

j oga. Ez nagyo n fontos, és az UEMS CME kiadvá nyában is vi
lágosa n megfoga lmazot t. 

NEMZETI CME-RENDSZEREK Az európa i helyzet képet nehéz körvo

nalazni , mert folyamatosa n változ ik. Az Európai Közösség leg

több országába n hivatalosa n mega lakították a CM E-rendsze re
ket, és ezek többé-kevésbé azo nos elveke n működnek. 

Min den CM E-rend szert alka lmazó országba n van egy „megha
tározó" CME-szerveze t - nemzeti CME -hatóság - , amely fe le-
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lős a rend szer működtetéséért, beleértve az a lapelvek meghatá

rozásá t, a gyakor lati rész lete ket, a CME- pontok sze rzésé nek és 
adásának fe ltételeit és a szerzett CM E-pontok elfoga dásá t, jó 

váhagy ását. A nemze ti CME-h atóság - amely lehet az Egész

ségügy i Minisz térium , valamil yen bizo tt ság, Orvosi Kamara 

stb. - á ltalában számos más sze rvezettel, bizo tt ságga l stb. mű
ködik egy ütt. Ez országonké nt nagyon különböző, és néme 

lyikben rend kívü l bon yo lult. Az egyes országo k CME-rend

szereinek ismerte tése tú lmutat enne k a munk ának keretein. 

Az orvoso lrnak és más egészség ügy i do lgozók n ak azok ban az 
u1ságo k.ba11, amelyekbe n a CME-rend szer létezik, CME

pontokat kell gyűj ten iük a nemze ti előírásoknak megfelelően. 

Szám ukr a csak azok a CME -po ntok érvényesíthetők, ame lye
ket a nemzeti CM E-hatóság elfoga d. Ez azt j e lent i, hogy pl. 

hiába vesz rész t és tart előadást vagy elnököl egy orvos , mond

j uk egy rendkívül ran gos nemze tköz i rend ezvé nyen, és ezé rt 

je lentős szám ú és „fajsú lyos" CM E-pontot kap, eze ket a CME

pontokat saj át hazáj ában nem ntdja hasznosí tani , vagy is ezek 
a pontok nem szám ítanak be az előírt összeszedendő CME

pontokba, ha a nemze ti CM E-hatós ág azoka t nem ismeri el. Ez 

természetese n egy adott országon belüli továbbképzés re is vo
natkoz ik, ezé rt minde nféle továb bk épzés t - egyé ni , tanfolyam, 

tudomá nyos rendezvé ny stb . - e l ke ll foga dtatni , ,,akkred itá l

tatni" kell. 

A nemze ti előírások az összegyüjtendő pontok számát illetően 

stb. nem egységese k, egy-egy ország ban jelentősen különböz

nek. Az UEMS j avas lata a következő: 1. legkeveseb b 250 

CME-pontot kell összegyűjteni 5 év alatt, 2. ebből lega lább 

100 pontot az előí rásoknak megfelelően szerveze tt, CM E-pon

tok adására felhat almazot t, továbbképző esemé nyen kell meg 
sze rezni , mint pl. nemzeti, nemzetköz i tudományos rendezvé 

nyek , távo lság i oktatás vagy konferencia, egyén i tová bbképzés 

CME megbízássa l rendelkező intéze tben, 3. 100 pont gyűjt

hető szemé lyes tanulás, illetve olyan sze rvezet t képzésen va ló 

részvé tel során , amely nem felel meg a 2. pontban előírtaknak 

(2. táblázat) , 4 . egy év alatt 100 pontná l több nem ismerhető el, 
és 5. eze nkívül az orvos i szakirodalom rendsze res olvasása 

szükséges , mely legkevese bb igazo ltan heti két óra legye n. 

l . táblázat. Személyes képzési fom1ák az UEMS javaslata szerint 

A vezetőkkel vagy más szakemberrel történő tanácskoz ás 
Az egészség ügy i tevékenys ég minőségét é11ékelő adatok 
összeállítása vagy tanulmányo zása 
Az elektronikus adatok tanu lmányozása a betegek ellátása érdeké ben 
Kisebb csopo rtos megbeszé lések 
Saját tevéke nység elemzése 
Folyóirat ismertetések - amelyek nem minősü lnek formális CME tevékeny
ségne k 
Egészségügyi szake mberek oktatása , tudományos írás 
Távolsá gi konferenciák - amelyek nem mi nősülnek fom1ális CME tevé
kenys égnek 
Formális CME tevékenysé gnek nem minősülő e lőadások, tudományos 
összejövete lek 
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Bősze P 

EURÓPAI CME-RENDSZEREK Az elmúlt 10-15 évbe n nagyon sok 
euró pai szerveze t (pl. európai orvos i társaságok) adott CME
pontoka t különböző tudom ányos rendezvé nyeké rt, tanfolya
mokér t vagy más továb bképzés i tevékenységért. Ezek a CME
pontok többnyire csak a szerveze thez tartozók számára voltak 
érvényesek , és nem j árt különösebb következménnye l, ha vala
ki nem gyűjtötte össze a megk ívánt pontszámot; legfeljebb a 
szervezetből, társaság ból zárták ki. Ilyen rendszerek majdnem 
mindegy ik orvos i szakmába n léteztek. Különösen bonyol ult 
vo lt a helyze t a daganatgyógyászat terü letén, aimak ellenére, 
hogy az ESMO és az ESTRO is kido lgozo tt egy viszony lag jól 
megfogalmazott rendszert. A gondot az j elentette, hogy ezek a 

rendszerek nem kapcso lódtak a nem zeti CME-hatóságokhoz, 
és ezé rt nem vo ltak életképesek. Ilyen előzmények után , mint 
az előzőkben már em lítettük, hozta létre a FECS az euró pai kö
zös daganatgyógyásza ti CM E-pontrendszert, ame ly egy na
gyo n j ól megszervezett, bizony ítékokra alapozott szabványok 
szerint felépített, megfelelő minőség ellenőrzéssel , az ACOE 
felügye lete alatt működő rendsze r. 

/. ábra. Az ACOE CME-ponto k szerzésének menete 

AZ. ACCREDITATION COUNCI L O F ONCOLOGY IN EUROPE IACOE) CM E-RENDSZERE 

A rendszer alapját az „egy órás képzés egy CM E-pont" elv ké
pez i, és kérelem alapján működik. 

A tudományos rendezvé nyt szervezők levé lben fordu lnak a Bi
zottsághoz, melyben kér ik, hogy az általuk szerveze tt tudomá
nyos konfe rencia résztvevőinek ACOE CME -pontokat adhas
sanak. A Bizottság egy szabvány levél és egy ún. ,je lentkezési 
csomag" (appli catio n package) elkü ldéséve l tájéko ztatja a 
szervezőket a feltételekről , a kérelem benyújtásá hoz szükséges 
adatok megadásáról - ame ly egy nyomtatv ány kitö ltéséve l tör
ténik - , az elbírálás fo lyama táról és a rendezvé ny értéke lésé
nek szükségességéről. A kitöltött nyomtatván yoka t a Bizottság 
„Képzés i Részlege" (Education al Unit) kapja meg , és végz i az 
elbírálásá t. A je lentkezés t legalább 3 hónappa l a tudományo s 
rendezvény előtt kell elküldeni. Ett.ől csak kivé teles esetben le
het eltérni. Az ACOE CME-po ntok szerzésé nek folyamatát az 
1. ábra mutatj a. A kére lem elbírá lásának kö ltsége i vannak , 
ame lyeket a rendezőknek ke ll megté ríten i. 

ELSŐ LÉPÉS A Képzési Részleg megkapja a kitöltött j elentkezé- -e Az eredeti nyomtatványokat a megőrzőben helyez ik el 
si lapot és a rendezvény programjá t két példányban, 
valam int a rendezők által tervezett kiénékelési Egy másolat az „intézendők" irattat1óba kerül 
módsze r leírását , amennyiben ilyen van. --------- -

Egy je lentkezés i nyomtatványt, egy programot és egy, a Képzési 
Részleg megjegyzéseit tana lmazó kísérő leve let elküldenek az ille
tékes ACOE-tagoknak. 

MÁSODIK LÉPÉS 

ACOE elbírá lja a kére lmet szakemberek bevo násáva l, és ennek eredményéről tájékoztatja a Képzés i Részleget. Három lehetőség van. 

Döntés nincs, met1 a rendezvény szer
vezésében változtatásokra van szü kség 

• A szervezőket tájékozta tják és kérik a 
szükséges vá ltoztatások elvégzését 

i 
Ha a szervezők a változtatás i ja vasla
toknak eleget tesznek és azt bizonyítják, 
a kérelem újra az ACOE-hez kerü l e lbí
rálásra 

Elutasítás indoklássa l 

A szervezőket értesítik 

Ez ellen a szervezők fellebbezéssel é l
hetnek 

t 
A szervezők a változta tási javaslatok
nak nem tesznek eleget 

t 
A kére lmet elutasítják 

1 

i 
CME-pontok megítélé se 

t 
A szervezőket én esít ik 

A folyamat lezárn i!. 
A nyomtatvá nyok az „intézendő" irat
tartóból valamelyi k megőrző irattanó
ba - ,,Elfogadott jelentke zése k", illetve 
,,Elutas ított jelentkezések " - kerü l, je
lezvén, hogy „elintézve" . 

HARMADIK LÉPÉS A szervezőlrnek egyszeri fellebbezésre van lehetőségük 

Egy fellebbezési nyomtatvány kérhető A szervezők elkészítenek egy fellebbezés i nyomta tványt, ami egy egyszerű írásos 
érvelés az elutasítással szembe n, és amelyben kérik az ismételt elbírálást. 

Az érveket az ACOE tagjai áttanu lmányozzák, és egyszeri szótöbbséggel döntenek arról, hogy a kére lmet elfogadják-e. 
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A kére lem elfogadva 
A szervezőket én esítik 

A kére lem elutasítva 
A szervezőket énesí tik 
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Egy példa. Az Európai Nőgyógyászati Rák Aka démia (EAGC) most 
megrendezett első kép zési tudomán yos rendezvé nye ( 1 st EAGC 
Educational World Congress on Gynecolog ic Oncology) felha ta lma zást 
kapott 26 ACO E CM E-pont ad ásá ra. Ami azt je lenti, hogy a szervezők
nek jo gába n állt legtöbb 26 ACOE CM E-pon tot adni a résztvevőknek. 
Az e lbírá lás azo nban minden esetbe n egyed ileg kell ett megtö rténjen. 
Az adott pontszám attól függött, hogy a résztvevő való ban mennyi időt 
töltött a rende zvé nyen. Az AC OE fel hata lmazás megsze rzése költ sé 
ge kkel járt , amelyet a várha tó résztvevők száma és a részvéte li díj átla
ga a lapján szá mítottak ki . Je len eset ben 438 EUR vo lt a térítési díj. Az 
ACOE tájékoztatta a szervezőket arról is, hogy lehetőség van a most ka
pott meg bízás alapján az EACCME -po ntok megszerzésé re is . 

EUROPEAN ACCREDITATION COUNCIL FOR CME IEACCME) Az „európai felha

talmazásé rt" - azaz az EACCME-pontok adá sának lehetősé

gért - írásban kell folyamo dni. Azok a szervezők kérelmezhe
tik, akik úgy gondolják , hogy az általuk szerveze tt rendezvény 
résztvevői a CME -pontok at más országok ban is fe l aka1ják 
haszná ln i. Gyakorlati lag a kérelmet a nemzeti CME-ható sá
gok, társaságok és intézetek ; európa i testületek , társaságo k és 
más szervezetek nyújth atják be. A nemzeti társaságok, intéze
tek stb. a nemzeti CME-hatóságokon keresztül folyamo dhat
nak a EACCME- pontok én. Kezdetben iránye lv volt az is, 
hogy az eu rópa i szervezetek is a rendezvé ny helyszínének 

Az európai CME-pon trends:erek és kapcsolataik 

megfelelő ország nemzeti CME- hatóságá n kérelmezzék az 
EACCME-pon toka t, ez azonban megvá ltozot t; ma már álta lá
ban önállóan keresik meg az EACC ME-t vagy valami lyen má s 
európ ai szerveze ten keresztül, pl. AOCE vagy az adott szak 
ma Európai Testületén/Koll égiumán (European Board/Co l
lege) át. A 2. ábra mutatja a kérelem benyújtá sának lehetősé

ge it. Sok kérdés még tisztázatlan, pl. az, hogy egy, az EAC
CME és a FECS közötti megá llapodá s szerint a daga natgyó
gyászat körében megrendezés re kerülő CME-eseményeket a 
FECS bírálja el, és az EACCME -pon tokat má sodik lépésként 
csak ennek alapj án lehet adni, ami elméletileg kizárhatj a annak 
lehetőségét, hogy egy európ ai rák társaság közve tlenül fordu l
jon az EACCME-he z. A benyújtott j elentkezése ket az EAC
CME-hez tartozó vagy azzal hivatalosan együttműködő szer
vezetek elbírálják , meghatáro zzák az adhat ó pontoka t, és erről 

tájékoztatják az EACCME-t. A szü letett döntésről az EAC

CME tájéko ztatja az illetékes nemzet i CME- hatóságot, illetve 
a szervezőket. Kivételes ese tben azo k a szerveze tek, amelyek 
rendszeresen tanan ak továbbképző rendezvé nyeket, kaphatna k 
ún. folyamatos EACCME meghatalmazást is egy meghatáro
zott időszakra, tehát nem csak egy eseményr e. E1mek szabá
lya it az UEMS Document D 9907 tartalmazza . 

2. ábra. Az EACCME-ponto k szerzésének lehetőségei a nőgyógyászati onkológiában 

EACCME --- -- -- --- - -- AMA PRA 

I© t 
Nemzet i 

CME-hatóság ACOE ~ CD' /® ~ 
Továbbképzés i rendezvé ny 

// 
EBCOG 

1. A továbbképző rendezvény szervezői a kérelmet elküldhetik a nemzeti CME-hatósághoz, amely, ha a rendezvényt megfelelőnek találja, tová b
bítja az EACC ME-hez. A nemzet i CM E-hatóság tehát már egyfaj ta én éke lést j elent a EACCM E számára. Ez azonban nem helyettesíti a független testül et 
éné kelését. Az EACCME minden esetben tájékozta tja a nemzet i CME-ható ságot. 

2. A kérelem mehet az ACOE-hoz (Accreditation Council of Onco logy in Europe). amely saját rendsze rén keresztü l énéke li az esemén yt, és en
nek alapján ACOE-pontokat ad . Ennek költsége i vannak a rendezvényt szervezők számára. Második lépésben, ha a szervezők kérik. az ACOE felveszi a kap
csolatot az EACC ME-vel az EACCME-pontok megszerzése érdekében. Az EACC ME rendszerint elfogadja az ACOE értékelését. és ugyanannyi EACCME 
pont adására ad megbízást a továbbképző esemény rendezőinek. 

3. Az is lehet , hogy a rendezvé nyt szervezők az EBCOG-on (European Board and College of Obstetric ians and Gynaeco logists) keresztü l kérik 
az EACC ME-meghatalmazást. Az EBCOG általában csak közvetí t. néha azonban, mint független szervezet, az esemény énékelését is elvégzi vagy elvégez
teti a szervezők költségé re. Ellentétben az ACOE-va l, az EBCOG-nak nincs saját CME-rendszere. tehát nem adhat meghatalmazá st pontok adására. Az 
EBCOG tulajdonké ppen az UEMS (European Un ion of Medica l Specialist) szülészeti és nőgyógyászati részlegéhez tm1ozó végrehajtó szerveze t. Saját CME
pontrends zere azén nincs, men ugyanúgy az UEMS szervezete , mint az EACCME. 

4. A szervezők, különösen, ha európai vagy más nemzetkö zi szervezet által rendeze tt továbbképző rendezvényrő l van szó, közvetlenül is folya
modhatnak az EACCME-hez. Ilyenkor az esemé ny kiénékelé sét az EACCME végezteti el egy független szakmai szervezettel, pl. ACOE , EBCOG stb., 
ame lynek szintén költsége i vannak . Ennek alapjá n ad megbízást a szervezőknek . 

Amen nyiben annak az országnak a nemzeti CME-hatósága , amelyben a rendezvény megrendezésre kerül , tagja az EACC ME-nek, úgy az EAC
CME minden esetben tájékoz tatja a nemze ti CME-hatóságot, amely viszo nt önműködően elfogadja a megítélt pontokat. 

A EACCME-meghata lmazás megszerzésé nek tehát több útja van. és hogy melyiket lehet vagy kell választani. az nincs pontosan meghatározva . 
A lényeg az, hogy az ese ményt egy függetle n szakmai szervezetnek minden esetben én ékelni kell; ez a sze1veze t ja vasolja az adható pontszámot is, és az 
EACCME etmek alapján foglal állást. Az EACCME megbízza a rendezvé ny szervezőit azza l, hogy a résztvevőknek EACCME-pontokat adjanak egyé ni el
bírálás alapján. Az EACCME tehát az egyé neknek nem ad CME-pontokat, ez a szervezők feladata. 

Az EACCME szerződéses kapcso latban á ll az ACCME-ve l (American Accreditation Counci l for Continuing Medical Education), amelynek alap
já n az ACCME elfogadja az EACCME-pontokat, vagyis azokat AMA PRA (American Med ical Assoc iation Phys icians Recogn ition Awards) -pontokra váltja . 
Az AMA PRA-p ontokat azok kérik, akik az Egyesült Államokban dolgoznak . Az AMA PRA-pontok jóvá írása miatt az EACCME-pontoka t kapott egyénnek 
fel kell vennie a kapcso latot az Amerikai Orvosok Szövetségéve l (AMA). 
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A fenti példát folytarva, az EAGC képzési rendezvé ny második lépés
ben , az ACOE közvetítésével, az EACCME-től is kapott meghatalma
zást EACCME-pontok adására. Az EACCME e lfogadta az ACOE által 
megállapított 26 tová bbképzés i pontot. A meg hatalmazáshoz a követ ke
ző szabvány szöveg tartozik: 

,,Aecredi tatio n by the EACCME eonfe rs the right to place the follow
ing statements in printed materials ineludi ng the eve nt programme and 
the eertificate of pa rtic ipation for the CME aetiv ity. The followi ng 
sta tement must be used without revision: 

The EAGC Educat ional Co ngress is aee redit ed by the Euro pean 
Aecredi tation Council for Co ntinuing Med ical ed ucati on (EACCME) 
to provide the fo llow ing CME activ ity for medieal spec ialists. Tbe 
EACCME is an institute oft he Europea n Union ofme dica l Specia lists 
(UEMS , www.ue ms.be). 

The congress is desig nated for up 10 26 hours of European extema l 
eredits. Each mcdieal spee ialist shou ld cla im only those hours of ere
dit thai he/she actually spe nt in the educat ional activity. 

EACCME credits are recognized by the Ame riea n Medica l 
Association towards the Phys ician's Recognitio n Award (PRA ). To 
convert EACCME eredit to AMA PRA eategory I ered i!, contact the 
AMA. 

By accepting the Euro pean ace redita tion by the EACC ME the 
provider aeee pts the quality requ irements for CM E act ivities as ag reed 
upon by the EACCME partieipating CME aut horit ies." 

Mint az idéze tt sza bvá ny szövegekből is kiderül, a továb bkép
ző ese mény megfelelő kiértéke lése elenged hetetlen része az 

ACOE és az EACC ME-r endsze reknek. A szervezők kötelese k 

a résztvevőktől írásos értékelő nyilatkoza tot kémi , amely leg
többször egy fomrnnyomtat vány kitöltéséve l, és ezen belül, ér

tékelő pontok adásával történik. Jó llehet az ACOE által össze 

áll ítot t nyomtatvá ny nagyo n j ól haszná lható, a kié1t ékelés 
módj át a szervezők maguk határozzá k meg. Alkalmanként az 

ACOE és az AECCME is kérhe t a szervezőktől egy kiértékelő 
ny ilatkozatot, sőt elkérheti a résztvevők által kitöltött nyo mtat

ványokat is. A szervezők a CME-pontok adására csak megfe 

le lő kiértékelés ese tén jogos ultak . 

A kiértéke lés azé ti fontos , mert lehetőséget teremt a szervezők

nek , hogy felmérjék a rende zvé ny hasznosságát , a tová bbkép
zés értéké t, és hogy melyik terü leten szükséges változtatás, ja

vítás. Fontos azo nban az ACOE és az EACCME számára is, 
mert csak így győződhet meg arról, hogy a rendezvé ny va lóban 

megfe lelt-e a CME-po ntok adásához előírt kívána lmaknak. A 

kiértékelésse l megá llapítha tjuk , hogy menny ire valósu lt meg a 
tervezet t képzés , milye n vo lt az oktatás színvonala, mennyire 
vo lt a képzés hasznos a hallgató knak , az egyes előadók m ilyen 

sz ínvonalon okta ttak és, hogy a rendezvé ny helye megfelel ő 

vo lt-e. 

Al. EGYESÜLT ÁLLAMOK CME-RENDSZERE Az államok többségé

ben az orvosi gyako rlathoz az „orvos i működési engedé lyt" 
kiadó hatóság megkíván j a a folyamatos orvos továb bképzést 

- a CME- t - , illetve ehhez köt i az engedé ly időről időre tör

téDő meg hosszabbí tását. Ezek a hatóságo k á lta lában elfoga d
j ák az ado tt állam CME fe lada tta l megb ízott orvos i társasága i 

(s tate med ica l soc iet ies), va lamint az Egyesü lt Államok Or -
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vostovábbképző Tanác sa, az Ame rican Co uncil for Co nti 
nuin g Medical Educa tion (ACCME) által jóv áhagyo tt CME

pontokat is. 

AZ. AMERICAN COUNCIL FOR CONT INUING MEDICAL EDUCATION 

(ACCME) Az Egyesült Államokban al apvető cél, hogy a CME
pontok at kö lcsönösen minde gy ik állam elfogadja, és hogy a 

CME-pontok adásának mó dja és a pont ok értéke egyfo rma 

szabványok sze rint törté njék. Ezt az egyeztető fe ladatot látja el 

az ACCME. Pontosan ez az oka annak, hogy az ACCME tulaj

donk éppen nem egy szerveze t, hane m hét, az egészség ügy 
egész terü leté t fe löle l ő, országos szerveze t egy üttese (3. táblá

zat ). Az ACCME felelős a CME-rendszer elveine k és sza bvá-

3. táblázat. Az Ameriean Council for Continuing Medieal Education, 

ACCME, tagszervezetei 

The Amcrican Board of Medica l Specialities 
The American Hospital Assoc iation 
The American Medical Association 
The Assoc iation for 1-lospital Medical Edueation 
The Assoc iation of American Medical Colleges 
The Council of Medieal Specialty Societies 
The Federation of State Medical Boards 

nya inak kido lgoz ásáé rt és a rendszer működtetéséért. Ennek 

keretében sza bványokat do lgoz ki az egyes államok CME- ha

tósága i számára, melyek enne k alapján adnak meghatalmazás t 

a helyi sze rvezetek nek és intézete knek a CME- pontok adására . 

Az egyes álla mok CME- hatóságai tehát nem adnak CME
pontoka t, hanem meg hatalmazó jogga l bírn ak. Az ACCME 

sem ad CME- pontok at , csak felhatalmaz szervezeteket , rend
szerint az egyes államok vezető orvosi társaságait, hogy a meg

állapított elvek és szabvá nyok alapján bírálj ák el az adott ál

lamba n megre ndezésre kerülő tová bbk épzési eseményeke t, és 

ennek alapjá n adjanak jogot az ese mén y szervezőinek az álta

luk meg határozott szám ú és minőségű CM E-pont adására. 
Az egységesség és színvo na l megőrzése érdeké ben az ACCM E 
rendsze rese n ellenőrzi, hogy az egyes államokban az előírtak

nak megfelelően tö rténik- e a CME-re ndsze r működtetése. Ezt 
az ellenőrző munk át egy 7 tagú sze rveze t a CRR (Co mmitt ee 

for Review and Recog nition) végz i 5 elfogadott iránye lv a lap
já n ( 4. táblázat). 

THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATIO N (AMA) Az AMA meghatá 

rozó szerepet játsz ik a képzés , a tud omá nyos kutatás és a be
tege llátá s gya korlat i elveinek kido lgozásá ban és azok alka lma

zásá nak ellenőrzésében. Az orvosi tevékenység erkölcsi kérdé 

se inek elvi meg határozása i is a hatáskörébe tartozik. Az AMA 

ad megb ízást a kü lönböző orvos i isko láknak , képzési progra

moknak , beleértve a folya matos orvostová bbképzést is. A fo
lyamatos képzés megte remtése az Egyes ült Államo kban tulaj 

donkép pen az AMA nevéhez fűződik; a 60-a s évek elején 

kezdte hiva talosan támogatni - megb ízássa l ellátn i - azo kat a 
továbbképző taDfo lyamo kat, ame lyek a csírái vol tak a CME

rendsze rnek. Így született meg az ún. ,,Physicians Recogni tion 
Awards" (PRA) azzal a cé llal, hogy az orvoso kat a folyama tos 
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4. táblá:a t. A Committee for Review and Recog nition (CR R) ellenőrzési 

munkájá nak 5 irányelve 

1. Mindeg yik á llamban a CME feladatta l megb ízott hatóságo knak ki kell 
dolg ozn iuk a CME rendszerük alape lveit, amelyek nek össz hangban kell len
niük az ACCME a lape lveivel , de nem fe ltétlenül kell. hogy azokkal telj esen 
azonosak legye nek . 

2. A CME-pomok nem megfelelő alka lmazása vagy bárm ilyen nézetel térés 
ese tén felmerülő j ogi vonatkozásokat az államoknak maguknak ke ll mego l
dani. nem utalhatják a kérdést az ACCM E-hez. 

3. Az álla mo k CME feladattal megbízott hatóság ai maguk határozzák meg 
és a lka lmazzák a CME rend szerü k működtetésének iránye lve it. és a fele lős
ség kérd ését is saját hatáskörben oldj ák meg. 

4. Az államok C ME fe ladattal megb ízott ható sága i kellő anya gi fede zette l 
és e legendő sze mély zettel kell rendelkez niü k a rend sze r zav artalan működé
se érdekébe n. 

5. Az államok CME feladatta l megbízon hatósága i felelősek az iratok be
szerzéséé11 és megőrzéséért, azaz egy irattárat ke ll létreho zniuk. ame lyben 
m inden CM E-re vona tkozó iratot tárolniu k kell. 

továbbk épzés re sarkallja. A PRA tulajdonképpen egy elisme

rési forma azok számára, akik részt vettek a továbbképzés i ren

dezvé nyeke n. 1985-ben az AMA már két fokozatra bontot ta a 
CME-pont oka t. Az első fokoza tba (PRA category 1) a formá li

san szervezett képzés i ese mények tartoznak , a második foko
zatba (PRA category 2) pedig minden olyan esemé ny, amely 

nem fele l meg az első fokoza tnak. Ezeke t a CME-pontok at ne
vezik AMA PRA-pontoknak (,,credi t") . 

Az EAG C rendezvény példáj án bem utatva, látható , hogy a 
EACC ME CME-pont ok átvá lthatók AMA PRA első fokozatú 

pont okra. Ennek megvalósítá sára fel kell venn i a kapcso latot 
az AMA irodá val. 

ÖSSZEFOGLALVA A kibővített Európa i Közösség megalaku lása 

már a látóhatáro n van , és egyelőre még nem látható következ

ményekke l fog járni. Kétségtelen , hogy új távlatok nyílnak , új 

ötletek születnek , amelyek jelentős hatással lesz nek mind en
napi munkánkra , életün kre, pl. a határok nélküli tudomány és 
orvosi gyako rlat , az egészségügy i do lgozok sza bad vándorl ása 

stb. Ilye n változások óhatat lanul sajátságos európai szintű 

szabályozás t is igényelnek. Ez azonban nem változtat azon az 
alape lven, hogy minden ország öná llóan határozza meg egész

ség- po litikáját. Ez az elv tükröződik a folyamatos tová bbkép

zés ben is, amelynek szükségességé t ma már nem nagyo n lehet 
kétség be vonni. A továbbképzés tehát minden ország öná lló fe

le lőssége. A szaba d orvos vándorlá s, a határ ok nélkül i kutatá s 
és gyakor lat azonban megköv etel egy bizonyos mértékü egy sé

gesí tést, ame lyne k alapja a „minőségi" tová bbképzés . Egy tö

kéletes Európában, amelynek minden országá ban egy fom rn 

színvonalú az orvostovábbképzés, össze hango lásra nem lenne 

szük ség, mert a továb bkép zést az egyes országok kö lcsö nösen 
elismernék. A va lóság azonban nem ez, sőt nem túlzás azt 

mondani , hogy ettől még messze vagyu nk; egyes országo kban 

ninc s sze rveze tt továbbkép zés, másokban jó l sze rvezet t, 

megint másokban ugya n szervezett , de a színvonal e llenőrzése 

nem történik meg. Szü kség van tehát egy összefogó szerve-
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zetre, ame ly biztosí tja , hogy a megfelelő színvona lú képzést 

legaláb b az Európa Közösség országai ban kölcsönöse n elfo

gadják. Ennek két pillére van: 1. a minőségbiztosítás és 2. a 

nem zeti CM E-hatóságok jó váhagyása. Enuek szel lemé ben jött 
létre az EACCME. 

Az EACCME nem ad CME- pontokat egyének nek. Kérelem 

alapján megítéli egy adott CME-esem ény képzési értékét, és 

ennek megfe lelően határo zza meg az adható pon tszámot. A 
EACCME alapszabá lya szerint , ezt az EACC ME-ben részt

vevő országok nemzeti CME-hatóságai elfogadják . Az adható 

CME-pontok számáról tájékoz tatja a rendezvé ny szervezőjét, 

és megbí zza, hogy a rendezvényen résztvevőlmek egyéni elbí
rálás a lapján - attól függően, hogy az adott sze mély milyen 

mértékben vett részt a rendezvé nyen - egyénenké nt adja 
meg a CM E-pontokat . Az egyéneknek adott CM E-pontokat, az 

EACCME alapszabálya sze rint , az EACCM E-ben résztvevő 

országo k nemze ti CME-hatóságai elfogadják. Az EACCME , 

mint eml ítettük, tulajdonképpen összeköti a nemzeti CME-h a

tóságokat , amelyek az EACCME-n keresz tül ta tijá k egymássa l 
a kapcsolatot. Ellentétben az orvos i diplom ával , a nemze ti 

CME-pontokat más országo k előírás szer int nem fogadják el, 

csak akkor , ha azokat EACCME -pont okra vá ltották . Ez a 

CME-pont ok minőségének biztos ítása vége tt szükséges. 

Az EACCME jelentőségét még nehéz felbecsül ni , kü lönöse n 
nehé z megíté lni, hogy milyen mértékben fogja emelni a to

vábbképzés színvonalát. A legnagyobb jelentősége az, hogy le
hetővé teszi a CME-pontok elisme rését Európa országaiban, 
sőt azon túl, pl. az Egyesült Államokban is, függetlenü l attól, 

hogy egy továbbképzés i konfer encia melyik országba n kerül 

megrendezés re. Ez egy nagy lépés az ismeretek szaba d áram

lása vonatkozásában , ami azé rt is nagyon fontos, mert egy 
olyan világban, ame lyben a fej l ődés naponta hoz új ere dm é
nyeket az orvostudom ányba n, nem enged hetjük meg , hogy ne 

hasznos ítsuk egymás felfedezése it, tapasztalatait . 

Az európa i képzés összeha ngo lása nem je lent telje sen egyfo r

ma kép zést. A képzési módsze rek ország ró l-orszá gra válto z

hatnak alkalmazko dva nem csak a hagyo mányok.hoz, hanem az 
igényekhez is. Az európai közös törekvés nem je lenthet beava t

kozást a nemze tek független dönt ése ibe, önálló képzési rend

szerük kido lgozásá ba, nem töii én.het az országok feje felett, 

csak azok szabad akaratábó l. Az egységes ítés a továbbké pzés 
színvonalára vona tkozik, ame ly a nemzetek al apvető érdeke is, 

és ame ly az alapfeltétele a CME -ponto k kölcsönös elisme résé

nek. Ezen a ponton a nemzeti és az európai törekvése k össze
kapcso lódnak. Mindkettőben ott sejlik az orvosi működési en

gedé ly időről-időre történő megújításának szükségessége . 

A képzés elválaszthatatlan az betege llátás színvona látó l. Egy re 
nagyobb nyomá s nehezedik a nem zeti egész ségügy szerve

zőire, mivel az em berek egy re tájékozottabbak , ismereteik a 
világháló terjedéséve l roham osan nőnek. Nagyo n ham ar érte

sülnek az újabb és újabb lehetőségekről , és válas zt kérnek az 
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orvosa iktól. Végeredményben, a lakosság és az egészség ügy
ben dolgozók egyaránt kényszerítik az egészségügy felelőseit 

a képzés színvonalának emelésére, és annak megteremtésére, 
hogy az ismeretek szabadon áramolja nak, vagy is hogy az új is
mereteke t a lehető leggyo rsabban megsze rezhessék. Ennek is a 
határo k nélküli továbbképzés a legfőbb záloga. 

Végezet ül, hagy húzzam alá, hogy a folyamatos képzés nem 
csak az orvosokra, hanem az egészségügy más dolgozó ira, pl. 
a nővérekre is vonatkoz ik. A nővérek tová bbképzésé nek rend-

Önök több mint 350 ezer esetben választották 
- több mint 350 ezer kezelés tapasztalata 1 

szere azonban még viszonylag kezdet i állapotban van. Az 
Európai Daganatgyógyásza ti Nővértársaságnak (European 

Oncology Nursing Soc iety, EONS) vannak kezdeményezé sei. 

IRODALOM 

1. U EMS Document D 9907; European Accreditation of CME. 

2. UEMS Document D 9908; Criteria for intema tional CME 

3. UEMS CME Charter and Quality Criteria - www.eaccme.be, Document 
D 9908 

Legszélesebb választék gyógyszerformákban - rugalmas, egyénre 
szabható adagolás (injekció, tabletta*, kúp*, ostyatabletta, szirup) 

~ , 

I 
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