Bezpłatny kurs doskonalący dla lekarzy
„Podstawy badania ortopedycznego - geriatrycznego”

Kierownik naukowy kursu: prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski
22 listopada 2017 r.
Miejsce kursu: Warszawa, Przychodnia Lekarska Orlik sp. z o.o.,
ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa

Kurs realizowany w ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji i kwalifikacji lekarzy poprzez udział w bezpłatnych,
nowoczesnych kursach doskonalących”,
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
nr projektu: POWR.05.04.00-00-0070/16

Terminy kursów
• 22 listopada 2017 r. – rekrutacja trwa

Do kogo skierowany jest kurs
Do udziału w kursach doskonalących może zostać zakwalifikowany
lekarz, który:
• posiada aktualne prawo wykonywania zawodu na obszarze Polski;
• jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub wykonuje zawód w
ramach działalności leczniczej w formie praktyki zawodowej, o której
mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej,
• preferowane są osoby współpracujące z jednostką POZ
• Uczestnikami mogą być także lekarze stażyści posiadający czasowe
prawo wykonywania zawodu w trakcie zatrudnienia w jednostce, w
której odbywają staż

Ogólne warunki związane z kursem
• W ramach projektu uczestnicy otrzymują wsparcie poprzez udział w
nowoczesnych, bezpłatnych kursach doskonalących.
• Lekarz może zostać zakwalifikowany do nie więcej niż dwóch kursów
doskonalących.
• Czas trwania kursów to 1 dzień, nie przekraczający 8 godzin
dydaktycznych zajęć, uwzględniający przerwę na bezpłatny obiad
i przerwę kawową.
• W trakcie kursów uczestnicy mają zapewniony dostęp do nowoczesnych
narzędzi szkoleniowych.
• Potwierdzeniem udziału w kursie i jego zaliczeniu jest certyfikat. W
przypadku braku pozytywnego wyniku egzaminu końcowego Uczestnik
otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Aby zostać uczestnikiem kursu prosimy przesłać :
1) na adres: zgloszenia@kursydlalekarzy.edu.pl - w formie elektronicznej:
„Zgłoszenie uczestnictwa w kursach doskonalących dla lekarzy POZ” (dokument 1 B/z 5)
2) na adres: Przychodnia Lekarska Orlik Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
z dopiskiem „POZ Kurs UE”
podpisane dokumenty rejestrujące udział w projekcie:
A) „Oświadczenie uczestnika projektu” (dokument 2 z 5)
B) „Dane uczestnika projektu otrzymującego wsparcie” (dokument 3 z 5)
C) „Zaświadczenia o zatrudnieniu” (dokument 4 z 5)
D) 2 egzemplarze podpisanej „Umowy uczestnictwa w projekcie” (dokument 5 z 5)
Formalny status Uczestnika nabywa się po złożeniu w formie papierowej wymaganych
dokumentów wskazanych w ust. 1 i po podpisaniu „Umowy udziału w projekcie”.

Zakres wsparcia ze środków UE
• Na czas zajęć każdy uczestnik otrzymuje
tablet,
• Uczestnicy mają zapewnioną darmową
przerwę kawową oraz obiad
• Uczestnicy, którzy zaliczyli kurs mogą
otrzymać dofinansowanie poniesionych
kosztów podróży do 200 zł oraz noclegu do
200 zł - na zasadach opisanych w
„Regulaminie dofinansowania”

Realizatorem projektu jest
PRZYCHODNIA LEKARSKA ORLIK SP. Z O. O.
ul. Ostrobramska 101
04-041 Warszawa
Szczegółowe informacje zawarto w „Regulaminie udziału w projekcie”
Zapraszamy też do kontaktu e-mailem pod adresem:
zgloszenia@kursydlalekarzy.edu.pl

