UCHWAŁA Nr

ó912014

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia Ai.A?.2AM r.
w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia
kształcenia podyp|omowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez
o r gznizatora kształcenia wpis a nego d o rej est ru

Na podstawie art.26 ust. 3 w zw. z art.25 pkt 15 ustawy z dnia2 grudnia
z 2a09 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art, |9 ust. 3 i art. l9c ust. 4
ustawy o zawodach lekarza ilekarua denĘsty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 poz, 1'943, Nr 175 poz. 1461, Nr
20o9 r. o izbach iekarskich (Dz.U'

1|7poz.790,Nr191 poz'1410,Nr2f0,poz.1600, z2006r.)i$7rozporządzeniaMinistraZdrovv-taz

dnia 5 grudnia 2aa6 r' w Sprawlę rejestru podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i
lekarzy denb/stow (Dz.U' ]t{r 239' poz. 1739) oraz ari. 107 kpa - po rozpatrzeniu wystąpienia Nzoz
EUROMEDIC Ktiniki Specjalistyczne Janina Leśnik-Ludyga z siedzibą w Katowicach u|. Rolna 18'
wp1sanego do rejestru podmrotow prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy denĘstow
pod numerem 55-000085-001.0004 o ponou'ne potwierdzenie spełniania waruŃow do prowadzenia

kształcenia pod1plomowego, uchwala się, co

""ou?i.

Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach |ekarza i|ekarza denĘsĘ, w terminie od 22.a2.2014r. do O7.a6.f014r, na obszarze ŚĘskiej
Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocię i zakresie obejmującym krrrs: ,,Cukrzyca - wyzwanie
interdyscyplinarne'o, na podstawie ponou'nie przedłoŻonego planu (programu) kształcenia'
ręalizowanego w okłeślonychplanem formach i trybie ksztatcęnia, przez osoby stanowiqce planowaną
kadrę dydaktyczną, prov/adzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenla, oraz
podlegajqcego, po jego realizacji, ocenie w ramach posiadanego WewnęffZnego systemu oceny jakoŚci
kształcenia - pTzez NzoZ EUROMEDIC K|iniki Specja|istyczne Janina Leśnik.Ludyga z siedzibą
w Katorricach ul. Rolna 18 wpisanego do rejestru podmiotow prowadz4cych kształcenie podyplomowe
Iekar zy i |ekar zy dentystów po d numerem 5 5-00 0085-00 1 -0004.

s2

Dokonuje się zmiany \Ą4)rsu w rejestrze podmiotów prowadzqcych kształcenie podyplomowe lekarzy i
Iekarzy denĘstów Sląskiej Łby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o t<toryctr mowa w art. 19c
ust. 3 pkt 1, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach |ekarza i|ekarza denĘsĘ oTaz aznacza się kolejnym numerem 55000085-001-0005.

$3

Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotow prowadzących kształcęnie
podyplomowe lekarzy i lekarzy denĘstów oznaczoT;ołvym numerem' okreŚlonym w 2
$
l. V/nioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskie1 za
pośrednictwem olrręgowej Rady Lekarsklej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymanla.

2. Na podstawie art. 107 $ 4 k.p.a, organ odstąplł od sporząózania uzasadnienia uchwaĘ jako

uwzględniaj ącej ządnie slTony w całości.
Sekretarz

okręgowej Rady Lekarskiej
t!/
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