
UCHWAŁA Nrlt26 72913
PRBZYDIUM oKRĘGowEJ RADY LEKARSKIEJ w KAToWICACH

z dnia 27.03.f013 r.

w sprawie pofwierdzenia spetnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy,lekarzy

denfystów.

Napodstawieut.f6ust.3wzw.zul.5pkt.1liaft.f5pkt15usta\,tyzdnia2grudrna}}A9

r. o izbach lekarskich (Dz.{J. z f009 r. Nr 219, poz. 1708), w zrvipku z art. 19 ust. 3 ustawy o

za,wodach|ekarzai|ekarza denĘsĘ (Dz.U. zf005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. I46t, Nr 117

paz.79a, Nr 191 poz' I4I0, Nr 220, poz. 1600, z2a06 f.) i $ 5 ust' 1 i3 rozpotządzenia Ministra

Zdrawia z dnia 5 gudnia fa06 r, w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie

podyplomowe |ekarzy dentystÓw (Dz.U. Nr 239, paz. |739) oraz u.t. 107 kpa - po rozpatrzeniu

wystąpienia Cartis Group sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Andrzeja Struga 78, o potwięrdzęnie

spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarry denĘstów,

uchwala się, co następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia pod1.plomowego lekar.ry i lekarzy denĘstów

określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach Iękarza t |ękarza dentysĘ w terminie 17 ,04.2al3r, na

obszarzę Śląskiej lzby Lekarskiej w Katowicach, w przedmiocię i zakresie obejmującym kurs

,,Bezpiecznaterapia NLPZ w bólu ostrym i w bólu przewlekłym '', na podstawie przedłozonego planu

furogramu) kształcenią realizowanego w określonych planem formach i Ębie kształce,nią przez

osoby stanowiące planowarrą kadrę dydaktyczn% prowadzonego we wskazarrej, posiadarrej bazie do

prowadzenia ksztaŁcenia, oraz podlegającego, po jego naa|tzowaniu, ocenie w ramach posiadanego

wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - ptzęz Cartis Group sp. z o'o. z siedzlbą w Łodzi

ul. Ałdrzeja Struga 78,

$2
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej

za pośrednictwem Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w tęminie 14 dni od jej

otrzymania.

2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcią jako w całości uwzględniająca wniosek.

3. Na podstawie afi. L07 $ 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzanta uzasadnięnia uchwały, jako

uwzględniaj qcej żądmie strony w całości.

Sekrętarz

okręgowej Rady Lekar.skiej
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Andrzej Postek d


