
 Ustanovujúce zasadnutie Akreditačnej rady Slovenska pre kontinuálne
medicínske vzdelávanie (ARS CME)  18.02.2016

Podľa  európskej  lekárskej  organizácie  UEMS-EACCME  sa  celoživotné  medicínske
vzdelávanie  začína  prvým  dňom  štúdia  lekára  na  univerzite,  pokračuje  špecializačným
štúdiom  a jeho  časove  najväčšiu  časť  predstavuje  kontinuálne  medicínske  vzdelávanie
(CME),  ktoré  sa  zameriava  na  udržanie  a ďalší  rozvoj  odbornej  spôsobilosti  na  výkon
lekárskeho povolania v príslušnej špecializácii, ako aj na osobný profesionálny rozvoj (CPD)
lekára.  Organizácia,  riadenie  a zabezpečenie  CME  (a  perspektívne  aj  CPD)  prechádzajú
dynamickými zmenami, pričom aj na Slovensku sa musia implementovať príslušné európske
štandardy  zamerané  na  udržanie  a  zvyšovanie  jeho  odbornej  kvality.  Prvé,  ustanovujúce
zasadnutie Akreditačnej rady Slovenska  pre sústavné medicínske vzdelávanie (ARS CME) sa
podľa  Memoranda  o spolupráci Slovenskej  lekárskej  komory  a Slovenskej  lekárskej
spoločnosti  a v súlade  so  schváleným  Štatútom  ARS  CME konalo  18.  februára  2016  v
Bratislave. 

Za predsedu ARS CME bol jednohlasne zvolený prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., člen
Prezídia SLS, a za jej podpredsedu MUDr. Jozef Tholt, viceprezident SLK. Sekretárom ARS
CME sa stal Mgr. Viktor Dobiš, MPH.

Na zasadnutí sa prerokoval predbežný program činností ARS CME a jeho priority, ku ktorým
predovšetkým  patrí  zabezpečenie  optimálneho  fungovania  elektronického  systému
schvaľovania a udeľovania kreditov jednotlivým aktivitám CME a ich následného priameho
zaznamenávania účastníkom týchto aktivít, zabezpečenie náležitého odborného posudzovania
aktivít CME, ako aj nevyhnutná medzinárodná spolupráca v európskom kontexte (osobitne
spolupráca s UEMS – EACCME a WHO Euro). 

ARS CME schválila  aj  ustanovenie  troch  odborných  komisií  ARS  CME:  1.  Komisiu  pre
internistické odbory, 2. Komisiu pre chirurgické odbory, 3. Komisiu pre iné lekárske odbory
a dvoch pracovných skupín ARS CME: 1. Pracovnú skupinu pre interdisciplinárnu spoluprácu,
2. Pracovnú skupinu pre medzinárodnú spoluprácu /esa/.
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