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Arutelud ja otsusedArutelud ja otsused
�� 2009.a. aastamakse Eesti Uroloogide Seltsil 2009.a. aastamakse Eesti Uroloogide Seltsil 

tasumata tasumata –– 800 800 €€
�� 2010.a. uued aastamaksu tasud (põhineb 2010.a. uued aastamaksu tasud (põhineb 

UEMS punktisüsteemil UEMS punktisüsteemil –– elanike arv, elanike arv, 
med.spetsialistidemed.spetsialistide arv jne.) arv jne.) –– Eesti tasuks Eesti tasuks med.spetsialistidemed.spetsialistide arv jne.) arv jne.) –– Eesti tasuks Eesti tasuks 
500 500 €€

�� Liikmesriike, kellel on 2 aasta võlg, nende Liikmesriike, kellel on 2 aasta võlg, nende 
esindajaid ei kutsuta koosolekutele, kuid esindajaid ei kutsuta koosolekutele, kuid 
saadetakse info otsuste ja tegevuste kohta, saadetakse info otsuste ja tegevuste kohta, 
juhul kui UEMS liikmemaks on tasutudjuhul kui UEMS liikmemaks on tasutud



EBU ürituste plaanEBU ürituste plaan

�� 21.nov. 2009. 21.nov. 2009. –– FEBU kirjalik eksamFEBU kirjalik eksam
�� 19.veebr. 2010. 19.veebr. 2010. –– EBU EBU InIn--ServiceService

AssesmentAssesment
�� 5.juuni 2010. 5.juuni 2010. –– FEBU suuline eksamFEBU suuline eksam�� 5.juuni 2010. 5.juuni 2010. –– FEBU suuline eksamFEBU suuline eksam
�� Juuni 2010. Juuni 2010. –– kirjalik teadmiste kontroll kirjalik teadmiste kontroll 

ESU ESU OncolOncol. . MasterclassMasterclass--ii järgseltjärgselt
�� 8.sept. 2010. 8.sept. 2010. -- FEBU kirjalik eksam FEBU kirjalik eksam 

EUREP kursuse järgselt (Praha)EUREP kursuse järgselt (Praha)
�� 20.nov. 2010. 20.nov. 2010. -- FEBU kirjalik eksamFEBU kirjalik eksam



EBU EBU InIn--ServiceService AssessmentAssessment

�� Registreerimine kuni 08.jaanuar 2009 Registreerimine kuni 08.jaanuar 2009 
ainult EBU ainult EBU websitewebsite: : www.ebu.comwww.ebu.com..

�� 100 valikuküsimust uroloogia vallast 100 valikuküsimust uroloogia vallast �� 100 valikuküsimust uroloogia vallast 100 valikuküsimust uroloogia vallast 
inglise keeles, ilma abimaterjalitainglise keeles, ilma abimaterjalita

�� OnlineOnline või kirjalik paberilvõi kirjalik paberil
�� Õppimiseks saab kasutada                  Õppimiseks saab kasutada                  

“MQC “MQC InIn--ServiceService AssessmentAssessment inin UrologyUrology” ” 
aastaraamatuidaastaraamatuid



15. EBU 15. EBU InIn--ServiceService AssessmentAssessment
--19.02.2010.19.02.2010.

�� OnlineOnline AssessmentAssessment –– interneti ühenduse olemasolu, interneti ühenduse olemasolu, 
kandidaat saab koodi ja salasõna 2 tunniks, 14:00kandidaat saab koodi ja salasõna 2 tunniks, 14:00--16:00 16:00 
kohaliku aja järgi, tulemus saab teatavaks kohe peale kohaliku aja järgi, tulemus saab teatavaks kohe peale 
sessiooni. sessiooni. Registreerimine individuaalne. Tasumine Registreerimine individuaalne. Tasumine 
krediitkaardiga 35 krediitkaardiga 35 €€ osavõtja kohtaosavõtja kohta..

�� Kirjalik Kirjalik AssessmentAssessment –– toimub õpetavas raviasutuses toimub õpetavas raviasutuses �� Kirjalik Kirjalik AssessmentAssessment –– toimub õpetavas raviasutuses toimub õpetavas raviasutuses 
14:0014:00--16:00 kohaliku aja järgi, registreerunuid peab 16:00 kohaliku aja järgi, registreerunuid peab 
olema olema ≥10, küsimustikud saadetakse programmi eest ≥10, küsimustikud saadetakse programmi eest 
vastutajale. Tulemused saadetakse kirja teel osavõtjatele vastutajale. Tulemused saadetakse kirja teel osavõtjatele 
ja EBU eksamikomitee liikmetele, ei kuulu ja EBU eksamikomitee liikmetele, ei kuulu 
avalikustamisele. avalikustamisele. –– RegistreeimineRegistreeimine ja tasumine ainult ja tasumine ainult 
õpetava asutuse kaudu 50 õpetava asutuse kaudu 50 €€ osavõtja kohta.osavõtja kohta.

�� 25 25 €€ kui tasumine EBU sertifitseeritud õpetava keskuse kui tasumine EBU sertifitseeritud õpetava keskuse 
kaudukaudu



EBU EBU InIn--ServiceService AssessmentAssessment
�� MCQ (2003MCQ (2003--2008) koos vastustega on 2008) koos vastustega on 

võimalik tellida 20 võimalik tellida 20 €€ tükk (1 aastakäik)tükk (1 aastakäik)
�� Residentuuri baasasutuste hoiaku Residentuuri baasasutuste hoiaku 

kujundamine kujundamine –– residendid residendid InIn--ServiceService
AssesmentAssesment (võimaldab iga aasta kontrollida (võimaldab iga aasta kontrollida AssesmentAssesment (võimaldab iga aasta kontrollida (võimaldab iga aasta kontrollida 
teadmiste taset, selgitab välja teadmiste taset, selgitab välja 
spetsialiseerumise nõrgad kohad, hea spetsialiseerumise nõrgad kohad, hea 
ettevalmistus kirjalikuks ja suuliseks ettevalmistus kirjalikuks ja suuliseks 
eksamiks)eksamiks)

�� EuropeanEuropean CurriculumCurriculum –– logbooklogbook (residentuuri (residentuuri 
iga aasta kohta, koos juhendaja hinnanguga)iga aasta kohta, koos juhendaja hinnanguga)



�� EUEU--ACME MCQ ACME MCQ onon--lineline kasutamine kasutamine –– hea hea 
eksamiteks  valmistudaeksamiteks  valmistuda

�� Eesti residentide osalus ESRUEesti residentide osalus ESRU--s???s???

�� Lasteuroloogia õppeprogramm Lasteuroloogia õppeprogramm ––
www.jcpu.euwww.jcpu.eu



ESUESU
�� Davos Davos –– 2010.veebruar2010.veebruar
�� Oncological Masterclass Oncological Masterclass –– Barcelona 2010.VI Barcelona 2010.VI 

–– järgneb EBU sertifitseeritud eksamjärgneb EBU sertifitseeritud eksam
�� Salzburg Salzburg MasterclassMasterclass (1 nädal) (1 nädal) –– 40 noort 40 noort 

uroloogi aastas finantseeritakse täielikult uroloogi aastas finantseeritakse täielikult uroloogi aastas finantseeritakse täielikult uroloogi aastas finantseeritakse täielikult 
(EUREP, EAU(EUREP, EAU--US ja Soros fond)US ja Soros fond)

�� Praha kursus sept.2010. Praha kursus sept.2010. –– viimase aasta viimase aasta 
residentideleresidentidele



ESUESU

�� EuropeanEuropean UrologyUrology ScholashipScholaship ProgramProgram
www.uroweb.orgwww.uroweb.org stipendiumstipendium

�� ClinicalClinical FellowshipFellowship (CF) (CF) -- 2 näd.2 näd.--3 kuud  3 kuud  
ekspertkeskuse külastusekspertkeskuse külastusekspertkeskuse külastusekspertkeskuse külastus

�� ScolarshipScolarship (S) (S) –– maxmax 1a. 1a. 
�� ShortShort term term visitvisit (SV) (SV) –– 22--3 nädalat3 nädalat



We hope to see you during accredited CME events in 2009! 

Kind regards, 

The EU-ACME office staff 

In case you do not wish to receive this newsletter, please send an e-mail to eu-acme@uroweb.org to unsubscribe 

NEWSITEMS - EUROPEAN UROLOGY ACCREDITED CONTINUED MEDICAL EDUCATION

Check and update your address data…
Members are invited to check and update their address data via the EU-ACME website. 

By logging in to the EU-ACME website members may check their data. Make sure the EU-ACME office has your correct address data to send credit registry reports, membership cards and other 

information. 

Click here to go the EU-ACME webpage.

Credit Registry Reports 2008 will be send out in February
Credit Registry Reports for the year 2008 will be send by the EU-ACME office in February 2009 to those EU-ACME members that have been collecting credits in 2008. All members may check 

assigned activities and the number of collected credit points by logging in to their on-line accounts via website www.eu-acme.org. In case you will find mistakes or missing items in the Credit 

Registry Report, please contact the EU-ACME office by e-mail (eu-acme@eu-acme.org), fax (+31 263890484) or phone (+31 26 3890680).

All activities that have been reported to the office before 16 January 2009 will be included in the Credit Registry Report. 

Easy CME credits for physicians that answer online questions!
Members of the EU-ACME programme not only gain credits by participating in accredited events. They can also collect credits at home by reading the accredited content of several scientific 

publications (such as European Urology, EAU-EBU Update Series) and answering online multiple choice questions regarding the journals’ content on the EU-ACME webpage. CME credits will be 

added automatically when 80% of the questions is answered correctly, with a maximum of 1 credit point per article. 

Click here for European Urology or Journal of Pediatric Urology



EBU Manpower CommiteeEBU Manpower Commitee

�� Valmis ülevaade: arstide ja residentide tööhõive, Valmis ülevaade: arstide ja residentide tööhõive, 
nädala töötundide limiit, jätkukoolitus, rahulolu nädala töötundide limiit, jätkukoolitus, rahulolu 
omandatud töökogemuse ja Euroopa omandatud töökogemuse ja Euroopa 
tööajaseaduse osas jne.tööajaseaduse osas jne.

�� Uus küsimustik Uus küsimustik –– erapraksis Euroopaserapraksis Euroopas�� Uus küsimustik Uus küsimustik –– erapraksis Euroopaserapraksis Euroopas

�� EBU Akrediteerimise komitee EBU Akrediteerimise komitee -- Uroloogia Uroloogia 
residentuur peab ette valmistama ülduroloogi residentuur peab ette valmistama ülduroloogi 
taseme (minimaalne kompetents), kitsam taseme (minimaalne kompetents), kitsam 
spetsialiseerumine toimub hiljemspetsialiseerumine toimub hiljem



EBUEBU

�� UrologicalUrological TrainingTraining programme programme CommiteeCommitee
sertifitseerib sertifitseerib subsub--spetsialiteetespetsialiteete


