PREZYDIUMoKRĘG.Y,f##131xJ1?lŁEJwKAT.*ICACH
z

dnia

04.01.2017 r.

w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego |ekarzy,lekarzy
dentystów.

Napodstawię art.26 ust.3 w zul. zart.5 pkt.1I iart.25 pkt 15 ustawy zdnia} grudnia2009
r, o izbach lękarskich (Dz'U. z 2009 r. Nr 219, poz. |7O8), w związkl z art. |9 ust. 3 ustawy

o

z 2OO5 r,Nr f26 poz. 1943, Nr 175 poz. |46|,Nr 117
poz, 790, Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz. 1600, z fOO6 r.), uchwĄ l50/16lP-VII Prezydium
NaczelnejRadyLekarskiejzdnia16września201órokui$5ust. 1i3rozporządzeniaMinistra
zawodach 7ekarza i|ękarza dentysty (Dz.U.

Zdrowia

z

dnia

5

grudnia 2006

r. w

sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie

podyplomowe lekarzy dentystów (Dz'tJ' Nr 239, poz' 1739) otaz art. 107 kpa . po rozpatrzenil
wystąpienia Meditrans Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Podlesie 16 C o potwierdzenie
spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego |ekarzy l lekarzy dentystów,
uchwala się. co następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy

i

|ekarzy dentystów

określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach |ękarzai|ekarza dentysty w tęrminie 1I'O2.2O17r, na
obszarze Śląskiej lzby Lekarskiej w Katowicach, w przedmiocie i zakresię obejmującym kursy

medyczne

,,Wytielanie tęchniki wybielania

obowiązującym prawem

i

domowego

w Polsce'', ',odbudowa braku

gabinetowego zgodne z

pojedyncze

go

zęba

-

wykonanie

mostu adhezyjnego metodą pośredniąi bezpośre dnią,,, ,,Jak sprawnie wykona

c

zabieg

szynowania zębów,,, na podstawie przedłoŻonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w
określonychplanem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę
dydaktyczną, prowadzonego

we wskazanej' posiadanej bazie do

prowadzeni

a

ksńałcęnia, oraz

podlegające8o, Po jego zrea|izowaniu, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego
Systemu oceny
jakościkształcenia - przez Meditrans Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach
ul. Podlesie 16 C

$2
l. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ

do Naczelnej Rady Lekarskiej

za pośrednictwem Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminię 14 dni od
iei
otrzymania.
2. UchlvaŁa podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całościuwzględniająca wniosek.

3. Na podstawie art. I07 $ 4 k'p'a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwĄ, jako
uwzględniaj ącej ządanie strony w całości.

Sekretarz

okręgowej Rady Lekarskiej
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Krystian Frey

