
UCHWAŁA Nr 38012012
pREZYDIUM oKRĘGowEJ RADY LEKARSKIEJ w KAToWICACH

z dnia O7.ll.f0lf *

w sprawie potwierdzenia spełnienia warrrnków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu
organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia

podyplomowego lekarzy i lekarzy denfystólł'

Na podstawie art.26 ust. 3 w zw- Z att.25 p|<t 15 ustawy z dnia 2 grudrńa 2009 r. o izbach
Iękarskich (Dz.U' zfa09 r. Nr 219, poz. 1708), u'- zwiqzku zant, 19 ust. 3 i art. 19c ust, 4 ustawy o
zawodach|ękarzailekarza denĘsfy {Dz.U. z2a05 t.Nr226poz. 1943, Nr 175 poz. 146I, ]r{r 117
poz.79a^ Nr 191 poz, 1410, Nr220, poz. 1600, z20a6 r)i $ 5 ust. 1i 3razporz4dzeniaMinistra
Zdtowia z drrja 5 grudnia f006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarry i lekauy denfystów (Dz.U. Nr 239, poz' 1739) ola^z art. i07 kpa . po
rozpatrzeniu wystąpienia Katowicki Inst1tut Psychoterapii z siedzibą W Katow.icach
ul. Franciszkańska 25 o potwierdzenie spe,łniania warunków do prowadzenia kształcenia
podyplomclwego lekarzy i lekarzy dentystow i wniosku o wpis do Ęestru podmiotów prowadzących
kształcenie pod1.plomowe lekarzy i lekar.zy dentystów, uchwala się, co następuje:

$l
Potrvierdza się warunki do firowadzenja kształcerria podyplomowego |ekarzy i lekarzy dentystów
określonę w art. l9 ust. 2 ustawy o zarvodach lekarza i|ękarza dentysĘ w tenninie od 1.10.20i2 r. do
3a'09.20I4 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w przedmi,ocię i zakręsie obejmuj4cym w
przedmiocie i zakresie obejmującyn kursy medyczne-warsztaĘ dydakfycne' rv dziędzinach:
psychologii lekarskiej, komunikacj i lekarz.pacjent o tęmatyce :

1. ,,Cognosce te ipsurn " (poznaj samego siebie) - zasoby lekarza,
f ' ,,Audi muha'' (słtrchaj duzo) - budowanie kontaktu lekarz-pacjent,
3. ,,E'rare hrrmanum est'' (błądńć jest rzeczą ludzką) - pacjent i jego rodzina 

-ujęcie 
systanowe

procesu leczenia-
4. ,,Medicus homo est'' (lekarz jest Ęlko człowiekiem) -- radzenie sobię Ze stresęm w pracy

i nie tylko,
5. 

',J\{odus 
vivęndi'' (sposob Ęcia) -jak radzic sobie z wypaleniem zawodowyrrr?,

6. 
',Aurea mędioc.ritas '' (złoty środek) - wspÓłpraca lekarz-psycholog (po co? jatriie może pr'zynieść

korzyści w leczeniu?),
7. ,,Verba veritatis'' (słowa prawdy) - 

jak ptzekarywać informacje o chorobię?,
8. ,,N'i{emento mori (pamiętaj o śmierci) - 

jak przekazywac rodzinie infonnację o umieraniu i śmierci
pacjenta?,

9. ,,Memento vita'' (pamiętaj o zyciu) - 
jak towarzyszyć pacjentowi choremu terminalai*

i jego rodzinie?"
10. ,,Fotles fortuna adiuvat'' (śmiały'rn szczęście sprzyja). Autoprezentacja - 

jak prezentow-ać, jak
tw arzy c dobrą prezentacj ę,

1 1, ,.Per aspera Lid astro ,, (przez trudy do gwiazd). Coaching kariery lekarzą
If , ,,Gemma getnmalum,' (klejnot nad klejnotami). Efektywność lekatza'',
na podstawie przedłożonego planu (programu) kształcenią realizowanego w ola.eślonych planern
formaclr i trybie kształceniq przez osolry starrowiące planowaną kadrę dydaktyczrt4 prowadzonego
we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia ksńałcenia, oraz podlegającego' po jego
zręalizowaniu, ocenie w rarnaclr posiadarrego wewnętrznego systemu ocen3, jakości kształceaia. ptzęz
Katowicki InsĘ.rut Psychoterapii z siedzibą w Katowicach u1' Franciszka*skaf5

$2
Wpisuje się organizatora kształcęnia - Katowicki insĘltut Psychoterapii z siędzib4 w Katowicaeh
ul' Franciszkańska 25 do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i
|ekarzy dentystów Śl4skiej Izby Lekarskiej w Katówicach, pod numerem 55-000096.003-0001.

$3
Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadz4cych kształcenie podyplornowe
lekmzy i|ekarzy denĘstów oznaczone nulnęIeln w3mienion1,rn w $ 2.



$4
1' Wnioskodawcy przysługuje prawo wnięsienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekmskiej
za pośrednictwem Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej Katow.icach w terminie 14 dni od jeJ
otrzymania.
2' Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcią jako w całości uwzględniająca wniosek,
3. Na podstawie art. 10,7 $ 4 k.p'a organ odsĘpił od sporządzanta uzasadnienia uchwały jako
uwzględniającej ż4danie stTony w całości.
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