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W zwiqzku z faktem, iz Centrum Medyczne Ksztakenia
Podyplomowego
w Warszawie realizuje projekt wspoifinansowany przez Uni? Europejskq ze srodkow
Europejskiego Funduszu Spolecznego pn. „Rozw6j ksztatcerua speqalizacyjnego lekarzy
w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju"
zwracam si^ z prosbq o wspolprac? przy promowaniu projektu.
W ramach projektu organizowane sq kursy specjalizacyjne dla lekarzy, ktorzy otworzyli
jedn^ z ponizszych specjalizacji:
1. geriatria,
2. chirurgia onkologiczna,
3. hematologia,
4. onkologia kliniczna,
5. ortop>edia i traumatologia narzqdu ruchu,
6. patomorfologia,
7. radioterapia onkologiczna,
8. rehabilitacja medyczna
9. reumatologia
10. medycyna rodzinna.
Lekarze uczestnicz^cy w kursach mogq otrzymac dofinansowanie poniesionych kosztow:
• dojazdu i powrotu z kursu,
• zakwaterowania w czasie kursu
L^czna wartosc mozliwego dofinansowania dla lekarzy to 142 zl x liczba dni trwania kursu.
Ponadto w kazdym dniu kursu maj^ zapewniony catering - sniadania i obiady.
O dofinansowanie mogq starac si? jedynie lekarze, ktorzy wzi?li udziat w kursach organizowanych
w ramach projektu (kursy oznaczone flag^ UE na stronie www.cmkp.edu.pl).
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skierowanych do specjalizuj^cych si? lekarzy pokazala, iz w procesie specjalizacji wsparcie
tinansowe jest niezwykle wazne.
Paristwa jednostka jest miejscem, w ktorym lekarze rozpoczynajq swoja. drog? do uzyskania
tytulu specjalisty diatego zwracamy si? z prosbq o informowanie lekarzy o realizowanym projekcie
i korzysciach z niego wynikajqcych.
Rownoczesnie prosz? o rozpalrzenie mozliwosci umieszczenia na stronie internetowej
Paristwa jednostki informacji o projekrie oraz linku do strony internetowej CMKP, na ktorej lekarze
znajdq wszystkie niezb?dne informacje (http://www.cinkp.edu.pl/projektu-ue/projekt-powerl/).
Wazne jest aby lekarze otwierajq^cy powyzsze sp)ecjalizacje wiedzieli o udzielanym wsparciu oraz
aby srodki przekazane przez Uru? Europejskq zostaty wykorzystane w jak najwi?kszym stopniu.
Jeszcze raz serdecznie zach^cam do zapoznania si? z projektem, liczqc na wspolprac?
w promowaniu tak potrzebnego wsparcia w procesie specjalizacji.

W razie pytari prosz? o kontakt pod nr tel. 22 56 93 843/ 22 56 93 863 lub e-mailowo:
julia.bartyzel-zakrzewska@cmkp.edu.pl/marcin.janocha@cmkp.edu.pl.
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