UCHWAŁA Nr

89/2017

Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
w sprawie dokonania zmiany wpisu w ..j""l;::.'Jjl1"1$'ilrawnionych do prowadzenia kształcenia
podyp|omowego w zakresie zmiany *".Tli,f:$':"""*j::.x'"'lomowego przez organizatora kształcenia

Na podstawię art, f6 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2OO9 r, o izbach
lekarskich (Dz.U' z 2009 r. Nr 219, poz. |708), w związku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o
zawodach lekarza i|ękarza dentysty (Dz.U. z2005 r.Nr ff6 poz, 1943, Nr l75 poz. 146I, Nr 117 poz.
790' Nr 191 poz' 1410' Nr 220, poz, |600, z 2006 r.), uchwały 150/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady
Lekarskiej z dnia 16 września 2016 roku i $ 7 rozporządzenla Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestru podmiotów prowadzących ksfałcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.

239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpatrzeniu wystąpienia Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego oddział Sląski z siedzibą w Zabrnl ul. Traugutta 2, wpisanego do rejestru
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i \ekarzy dentystów pod numerem 55.
000019-002-0012 o ponowne potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia

Nr

podyplomowego, uchwala się, co następuje:

$1

Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego' okręślone w art' 19 ust. 2 ustawy
o zawodach 7ekarza i |ekarza dentysty, od f5.03.2077 r, do 10.06.2017 r. na obszarze Śląskiej Izby
Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym zebrania naukowo-szkoleniowe:
,,A7<tua|izacja kluczowych zagadniefi w imp1antoprotetyce'', ,,Współpraca stomatologa i laryngologa w
rozpoznawaniu stanów przedrakowych i nowotworów jamy ustnej'', ,,Szkło-jonomery Czy kompozyty?
oto jest pytanie!',, ,,XV[I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego
Towarzystwa Stomatologicznego ,,Promocja zdrowia jamy ustnej ortv nowe trendy w diagnostyce i
leczeniu chorób stomatologicznych u dzieci i riodzieŻy,,,,,Specyfika postępowania stomatolo gicznego z
pacjentami cierpiącymi na przewlekłe choroby cywilizacyjne''' ,,Elektroniczna dokumentacj a medyczna a
ochrona danych osobowych pacjentów'', ,,Telestomatologia a ochrona danych osobowych pacjentów'',
,Fotmularz zgody pacjenta na leczenie stomatologiczne,,, na podstawie ponownie przedłoizonego planu
(programu) kształcenia, realizowanego w określonychplanem formach i trybie kształcenia, przez osoby

stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazię do
prowadzenia ksfałcenia, oraz podlegającego, po jego realizacji, ocenie w ramach posiadanego
jakości kształcenia - przez Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
:"-Tn!tlT"go.systemu oceny
oddział Sląski z siedzibą w Zabrzu ul. Traugutta 2 wpisanego do rejestru podmiotów p.o*id'ą"yóh
kształcenie podyplomowe|ekarzy i\ekarzy dentystów pod numerem 55-000019-002-00t2.
$2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i |ekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych' o tórycn *o-u * uń'
19c ust. 3 pkt l, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach |ekarza i |ekarza dentysty oraz oznacza się kolejnym
numerem 55-000019-002-0013.

$3
Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe|ekarzy i|ekarzy dentystów oznaczoneflowym numerem' określonym w $

2.

1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za
pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.

2. Na podstawie art. 107 $ 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały iako
uwzględniaj ącej ządanie strony w całości.
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