UcrrwAŁA Nrt3fi7g1,

Prezydium okręgowej Rady Le karskiej w Katowicach
z dnia 20.062012.
w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia
kształcenia podyp|omow€go w zakresie zmiany warunków kszia|cenia podyp|omowego przez
organizatora ksztalcenia wpisanego cto rejestru
Na podstawie ari.26 ust. 3 w rvt. z ari. f5 pkt 15 ustawy z dnia2 grudniaZOOS r. o izbach
Iekarskich(Dz.IJ z?009r.Nr2l9,poz, 1708),wzwiqeku zart, 19 ust.3 iań. l9cust.4ustawyozawodae|r
|ękuzai|ękarzadentysty (Dz.U. z2005 r' Nr 226 poz. |943.Nr 175 poz' 146l,Nr 1l7 poz.79ó,Nr 19l poz
l4l0, Nr 220,poz' |600, z2006 r.) i $ 7 rozporz4dzeniaMinistra Zdrowiazdnlia5 grudnia fO06r'w sprawie

relestru podmiotów prowadzących ksziałcenie podyplomowe lekarzy i |ekarzy denrystow (Dz.U. Nr 23b, poz.

1739) oraz arr' 107 kpa - po tozpatrzeniu wystąpienia Górnośląskiej Wyższei szko.}v Handlowej.im.
Wojciecha Korfantego z siedzibą w Katowicach u|. Harcerzy Września 3, wpisanego do rejestru
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe |ekarzy l |ekarzy dentystów pod numerem 55-mo066.
003-0010 o ponowne potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia ksziałcenia podyplomowego,

uchwala się, co następuje:

$1

Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego' określone w art' 19 ust. 2 ustawY
o zawodach |ekar:zai|ekarza denĘsty, w terminie od 12'05 20l2t. do 3103,folf r. na obszarze Sl4skiej Izby
Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym kursy: ,,Dermatologia w kosmetologii''"

i toksykologia'', ,,lmmunolog.ia i alergol,.rgia'', ,,Cltę,rlia kusrrrcl'ykó-w''.
,,Medycyna Fizykalnd,,,,Medycyna estetyczna'",
ortodoncji i stómatólogii esteĘcznej'', ,.Wybrane
',Podstawy
zagadnienia z psychologir - fnrdny pacjent", ,,Etyka", ,,Podstarrry chirurgii plastycznej';,
,,pojstawy
gerontologrl,"
ręlations w medycynie esteĘcznej'', ,,DieteĘka'', ,,Wybranó elementy , i4ot",up|,
',Publtc
w medycynie esteĘcznej'', ,,Aspekty prawne w ochronie zdrowid,,,pokumentac1a fotograficzna w medycynie
esteĘczne;"' na podstawie ponownie przedtożonego planu (programu) ksztaicenią realizowanego
w określonych plarrem formach i trybie kształcenią przez osoby stanowiqce płanowarrą kadrę dydakryczĘ
prowadzonego we wskazanej' posiadanej bazie do prowadzenla kształceniaź oraz połegując"go, pó jęó
realizacji, ocenie w ramach posiadanego wewnętrzrtego systemu oceny jakośói t.ń*""ni u - pne,
Górnoś|ąsĘ Wyższą Szkołę lland|ową im. Wojciecha Korfantego z siedzibąw Katowicach u|. Haróerzy
Września3 wpisanego do rejestru podmiotow prowadzących kształcenie połyplomowe lekarzy i lekarzy
,,Elrdoi'.t.yttoltlgiir'', ..Farrrrakologia

derrĘstów pod numerem

55-0000ó6.003.0010.

v..'
,R

Dokonu;e

TiTy.*pisu w rejestrze podmiotow prowadzących kształcenie podyplomow e |ekarzy i lekarzy
denĘstow 'j9
Slqskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakręsie danych, o których rno*u * afi. |9cust. 3 pkt i,
5, 6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i |ękarza denĘsĘ o,* o,ni"^ się koiejnym numerem
55-00006ó-003-

0011.

$3

Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie do Ęestru podmiotów prowadzqcych ksz.tałcenie podyplomowe
lekarzy i lekarzy denĘstów. oznaczone nowym nu'.'erem, ók'eślonym w 2.
$

$4

l

Wnioskodawcy przysfuguje prawo wnięsienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej za
pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2. Na podstawie art. 1a.7 $ 4 k.p.a. organ odstqpił od sporządzaniauzasańnienia uchwały jako uwzgiędniajęcej
zadanie sffonv w całości.
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