UCI{WAŁA xr 3% tzotz
PREZYDIUM oKRĘGowEJ RADY LEKARSKIEJ w KAToWICACH
z dnia f4.10.2012 r.
w sprawie potwierdzenia spetnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy,lekarry
dentystów.

Napodstawie ant.f6 ust. 3 w zw. zatt..5 pkt.11iafi-fs pkt 15 ustawy zdtia2 grudnia2009

t. o izbach lekarskich (Dz'U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), w zrł.iqzku z art. 19 ust. 3 ustawy o
zawodach lekarza i |ekarza denĘsĘ (Dz'U. z 20a5 r. Nr 226 poz. |943,

poz.790, Nr191 poz, I4I0, Nr220,poz. 1600,

Zdrowia

z

dnia

5

grudnia 2006

Nr

175 paz. 146|,

Nr

117

zfa06I')i$5ust. 1i3rozporządzęniaMinistra

r. w sprawie

rejestru podmiotów prowadzących kształcęnię

podyplomowe lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz alt'. 107 kpa - po rozpafrzeniu
wysĘpienia Meditrans Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Kielcach ul. Podlasie 16 C o potwierdzenie
spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego |ekarzy

i

|ekarzy denĘstów,

uchwala się, co następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy

i

lekarzy dentystÓw

określonew art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarzai|ekarza dentysĘ w terminie 17.1|.fat2 r. na
obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej

w Katowicach, w przedmiocie i zakresie obejmującym

medyczny ,,Urazy nieprzypadkowe. Dokumentacja medyczna pourazowa
sądowy'n. Specyfikacja pracy |e|<arza zatliegowego

z

w

kurs

postępowaniu

pacjentem nieletnim'', na podstawie

przsdłożonego planu (programu) kształcent4 realizowanego w określonych plarrem fotmach i nybie

kształcenią przez osoby stanowiące planowarr4 kadrę dydakĘczną, prowadzonęgo we wskazanej,
posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego,

po jego nealizorvaniu, ocenie

w ramach posiadarrego wewnętrznego Systemu oceny jakościkształcenia. przez Meditrans Sp. z o.o.

Sp.

I(

z siedzibą w Kielcach ul. Podlasie 16

C
$2

1.

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekar.skiej

za pośrednictwęm Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminię 14 dni od jej
otrzlrmania.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcią jako w całościuwzględniająca wniosek.

3. Na podstawie ant, I07 $ 4 k.p.a. organ odstąpił od sporząĄzania uzasadnienia uchwĄ, jako
uwzględriiaj ącej ządanie strony w całości.

Sękretarz

okręgowej Rady Lekarskiej
j;,

Andrzej Postek

