INFORMACJE O PROJEKCIE
„Rozwój kształcenia
specjalizacyjnego lekarzy w
dziedzinach istotnych z punktu
widzenia potrzeb epidemiologicznodemograficznych kraju”

5 listopada 2015 r. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
podpisało Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
GRUPY DOCELOWE-UCZESTNICY PROJEKTU
Grupę docelową stanowią lekarze specjalizujący się w tzw. „trybie
modułowym” w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb
epidemiologiczno-demograficznych kraju, tj. w:

1. onkologii klinicznej,
2. radioterapii onkologicznej,
3. chirurgii onkologicznej,
4. patomorfologii,
5. hematologii,
6. geriatrii,
7. ortopedii i traumatologii,
8. rehabilitacji medycznej,
9. reumatologii,
10.medycynie rodzinnej.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Projekt realizowany będzie do 28 lutego 2022 r, w tym kursy specjalizacyjne,
dofinansowane z budżetu projektu realizowane będą do grudnia 2021 r.
CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Objęcie wsparciem 5700 lekarzy specjalizujących się w tzw. „trybie
modułowym”, z których 4845 ukończy pełen cykl kursów, co w efekcie wpłynie
na wzrost liczby specjalistów i poprawę dostępności do świadczeń
specjalistycznych w dziedzinie onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej,
chirurgii onkologicznej, patomorfologii, hematologii, geriatrii, ortopedii
i traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji medycznej, reumatologii oraz
medycynie rodzinnej.
CEL GŁÓWNY PROJEKTU ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY PRZEZ
REALIZACJĘ CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH
• podniesienie poziomu wiedzy kadry medycznej poprzez finansowanie
organizacji kursów specjalizacyjnych dla lekarzy;
• wsparcie finansowe specjalizujących się lekarzy poprzez dofinansowanie
kosztów dojazdów i powrotów oraz noclegów podczas kursów
realizowanych w projekcie;

• zapewnienie wyżywienia w formie śniadań i obiadów podczas kursów
realizowanych w projekcie;
• zwiększenie dostępności do kursów specjalizacyjnych.
DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
Podstawowymi działaniami finansowanymi z projektu są:
1. organizacja pełnego cyklu kursów specjalizacyjnych w modułach
specjalistycznych oraz jednolitych wymaganych w danej dziedzinie
objętej projektem;
2. organizacja wybranych kursów specjalizacyjnych z modułów
podstawowych wymaganych dla dziedzin objętych projektem
Łącznie, w okresie od sierpnia 2015 r. do grudnia 2021 r., zaplanowana
jest realizacja 2043 kursów dla 73 665 uczestników, w tym 858 kursów dla
30 420 uczestników zorganizuje CMKP, wykorzystując własne zaplecze
naukowo-dydaktyczne, natomiast 1 185 edycji dla 43 245 uczestników
zleci uprawnionym podmiotom zewnętrznym wyłonionym w drodze
zamówienia publicznego.
SPOSÓB I TERMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i terminu rekrutacji znajdują
się na stronie internetowej CMKP www.cmkp.edu.pl , podstrona dotycząca
projektu, zakładka: Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Wykaz kursów specjalizacyjnych jest dostępny w zakładce: Kursy
specjalizacyjne.

Realizator Projektu
Centrum Medyczne
Kształcenia Podyplomowego
ul. Marymoncka 99/103
01 – 813 Warszawa

Kierownik Projektu
mgr Eliza Tatarczak
tel: 22 56 93 788
e-mail: eliza.tatarczak@cmkp.edu.pl
Szczegółowe informacje o projekcie:
Pon., śr., czw., pt: 10:00 – 13:00

Z-ca Kierownika Projektu
mgr Julia Bartyzel-Zakrzewska
tel: 22 56 93 843
e-mail: julia.bartyzel-zakrzewska@cmkp.edu.pl
Informacje dla lekarzy na temat organizacji kursów:
Pon., śr., czw., pt: 10:00 – 13:00

