European Trauma Course (ETC) jest organizowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
w ramach projektu POWER pod nazwą „Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy
w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”.
Docelową grupą projektu są czynni zawodowo lekarze, specjalizujący się w:
1. chirurgii ogólnej,
2. chirurgii dziecięcej,
3. torakochirurgii,
4. chirurgii naczyniowej,
5. neurochirurgii,
6. urologii oraz urologii dziecięcej,
7. ortopedii i traumatologii,
8. oraz pozostali lekarze ośrodków urazowych, oddziałów chirurgicznych i urologicznych.
Kurs ETC jest dedykowany zarówno lekarzom specjalistom, jak i w trakcie ww. specjalizacji, którzy
z własnej inicjatywy wyrażą chęć udziału w projekcie. Miejsce i forma zatrudnienia lekarza nie ma znaczenia w
rekrutacji.
Szkolenie, ze względu na tematykę i nauczane umiejętności jest szczególnie atrakcyjne dla lekarzy
w czasie specjalizacji, jak i już posiadających specjalizację chirurgiczną, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje
w postępowaniu w urazach.
Kurs jest finansowany w ramach projektu POWER i jest dla uczestników projektu nieodpłatny.

Warunki rekrutacji
Rekrutacja uczestników kursu trwa do 16 maja 2019 r. Zgłoszenia są przyjmowane przez formularz rejestracyjny
zamieszczony na stronie Centrum Symulacji Medycznej UMW we Wrocławiu - http://www.csm.umed.wroc.pl/ .
Do wzięcia udziału w procesie rekrutacji niezbędne będzie zapoznanie się, podpisanie oraz odesłanie
zamieszczonej na stronie Deklaracji Uczestnika Projektu.
Warunkiem niezbędnym do zakończenia rekrutacji i zakwalifikowania na kurs jest przesłanie drogą mailową
kopii/skanów następujących dokumentów:
1. Deklaracji uczestnictwa
2. Formularza rejestracyjnego
3. Kserokopii/skanu prawa wykonywania zawodu
4. Kserokopii/skanu karty specjalizacyjnej
5. Kserokopii/skanu dyplomu ukończenia specjalizacji

6. Zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej edycji kursu może wziąć udział 24 uczestników.
Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie kwalifikacji i kompetencji, potwierdzonych prawem
wykonywania zawodu lekarza. Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w oryginał dokumentu.
Udział w kursie mogą wziąć lekarze specjaliści i w trakcie specjalizacji (wszystkie tryby) z chirurgii ogólnej,
chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, ortopedii i
traumatologii narządu ruchu, urologii i urologii dziecięcej.
Aplikujący lekarze otrzymają po 5 pkt. za każdą z ww. specjalizacji, a lekarze w trakcie ww. specjalizacji
otrzymają 5 pkt. za otwartą specjalizację. Punkty zostaną przyznane na podstawie potwierdzonej kopii dyplomu
specjalizacji i/lub karty specjalizacyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w oryginał dokumentu.
W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę miejsc na kursie, o przyjęciu na kurs dodatkowo decydować
będzie kolejność zgłoszeń w wymaganym terminie.
W czasie rekrutacji zostanie zapewniony równy dostęp do kursów dla kobiet i mężczyzn.
Kursy będą organizowane w obiektach gwarantujących dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.
Szczegółowa informacja o kursie, formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa i zgoda na przetwarzanie
danych osobowych są dostępne na stronie Centrum Symulacji Medycznej UMW we Wrocławiu:
http://www.csm.umed.wroc.pl/
Istnieje możliwość częściowego zwrotu kosztów podróży oraz zakwaterowania.
Szczegóły zawarte w Regulaminie Projektu.

