
UCHWAŁA xr W lzots
Prezydium 0kręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 27.03.f013r.
w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestne podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia

podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowega p|aęz organizatora ksztłłcenia
wpisanego do rejestru

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zv,t. z art. f5 pkt 15 ustawy z dria 2 grudnia 2AA9 t. o izbach
lekarskich (Dz.U. z 2ao9 r. Nr 219, poz. 1708). w zwlęku z art. 19 ust. 3 i art' 19c ust. 4 ustawy o

za.wodach|ekmza llekarza denĘsty (Dz.U. z 2a05 r.Nr f26 poz. 1943, Nr 175 poz. 146|, Nr 117 poz.

790' Nr 1'91 poz. 1410, Nr 220,poz, 16a0, z 2006 r.) i $ 7 rozporządzenia Murrstra Z&owiazdnia5
grudnia 2006 r. w sprawie rejesfu podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz-v

dentystów (Dz.U. Nr 239, paz. |739) oraz ar1. 107 kpa - po rozpatrzeniu wyst4pienia Po|skiego
Towarzystwa Stomatologicznego oddział Śląski z siedzibą w Łabrzu ul. Traugutta 2, wpisanego do

rejestru podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy t |ekaruy denĘstow pod numerem

55-000019-002.0004 o ponowne potwierdzenie spełniania warunkow do prowadzenia kształcenia
podyplomorłego. uchwala się. co następuje.

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego' okreŚlone w art' 19 ust. 2 ustawy
o zawodach |ękarza i lękarza dentysty, w terminie od f3 ,03 .2o 1 3 r. do 22 '06.f0|3 r. na obszarze S1ąskĘ
Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmując,,łm zebranta naukowo.szkoleniowe:

,,Nieoperacy1ne leczenie pacjentow z zńwzeniami szkieletowymi (III klas4 i zgryzuni otwarĘmi)'',

,,Prezentacja nowego urządzenta do diagnosĘki próchnicy (DiangoCom),', ,,Stres i zespół wypalenia
zawodowego wśrod lekarzy denĘstów '' ,,Wykorzystanie wspołczesłych technlk radiologicznych,
komputerowych w planowaniu leczenia imp1anto1ogicznego'', ,,Gojenie się ran bez powrkłań po ekstrakcji

zęba - a Tubulex', 
',Regeneracja 

kości wyrostka zębowego po Tozszczepach podniebienia pierwotrrego'"

Nowe spojrzenie na opiekę okołooperacyjną pacjentow onko1ogicznych'," na podstawie ponownte
przedł'oizonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie
kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazane1,

posiadanej bazte do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego rea|izacji, ocenie w ramach
posiadanego wewnętrzlrego systęmu oceny jakości ksziałcenia . przez Po|skiego Towarzystwa
Stomato|ogicznego oddział Ś|ąski z siedzibą .w Zrbrza ul. Traugutta 2 wpisanego do rejestru
podmiotów prowadzących kształcenle podyplomowe lekarzy t lekarzy dentystów pod numerem 55-
000019-002-0004.

$2
Dokonuje się zmlany wplsu w rejestrze podmiotow prowadzqcych kształcenle podyplomowe lekarzy
i lekarzy denb/stow S1ąskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o i.torych mowa w afl
19c ust. 3 pkt 1, 5,6 i 9 ustawy o zawodach lęknza t 1ekarza dentysty oTaZ aatlalza się kolejnym
numerem 55-00001 9-002-0005.

$3
Wydaje Się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotow prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i\ekarzy denĘstow oznaczone nowym numerem' określonym w $ 2

s4
1. Wnioskodawcy przystuguje prawo v,niesienia odwołania od uchwaĘ do Naczelnej Rady Lekarskiej za
pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w termlnie 14 dni od jej otrzymanra.
2. }r{a podstawie art. 107 $ 4 k.p.a. organ odsĘpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako
uwzględniaj ącej Żądanie strony w całości'
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