
UCITWAŁA Nr 356/2013
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dniz 13.11.2013r.
w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzęnia kształcenia

podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowęo pni,ez organizatora kształcenia
wpisanego do rejestru

Na podstawie art, 26 ust. 3 w zw, z art. f5 pkt 15 ustawy z dnia 2 gnńnia 2ao9 r. o izbach
lekarskich (Dz,U. z2009 r. Nr 219, poz' 1708),w zwt4zklznt. 19 ust.3 i art. l9c ust' 4 ustawy o
zawodach lekarza ilekarza dentysty (Dz.U. z 2OA5 r. Nr 226 paz. 7943, Nr 175 poz. 7461, Nr 11? poz-

790' Nr |91 poz. 1410, Nr 220, poz. 160o, z 2006 r.) i $ 7 rozporządzerua Mrnistra Zdtowia z dnia 5
grudnia 2006 r, w sprawie rejestru podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy
denĘstów (Dz.U. Nr 239, poz' |739) oraz art. 107 kpa . po rozpatrzeniu wystąpienia Po|skiego
Towarzystwa Stomato|ogicznego oddział S|ąski z siedzibą w Zabrzu ul. Traugutta 2, wpisanego do
rejestru podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i Iekarzy dentystow pod numerem
55-000019-002-0005 o ponowne potwierdzenie spełniania warunkow do prowadzerua kształcenia
podyplomowego, uchwala się' co następu3e:

s1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcęnia podyplomowego, okręślonę w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach |ekarza t|ekarza dentsĘ" w terminie od26.10'2013 r. do 22.a2.f014 r, na obszarze SląskĘ
Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym zebrania naukowo.szkoleniowe:

,,ocena chirurgicuro-ortodontycznego leczenia zatrzymanych stałych siekaczy i kłow - analiza materiafu
kliniczrego,,, ,,Indukowany ortodonĘeznie ruch zębów a regeneracja tkanek przyzębia.,,, ,'Standmdy
postępowaniaw wazachzębow mlecznych i stĄch u dzieci'', ,,Zastosowanie testów mikrobiologicznych
w diagnosĘce i leczeniu chorob ptzazębłd,,,,obrazowanie 3D w stomatologii _ możliwości rozwiązania
problemow diagnostycznych w trudnych prąrpadkach k1rniczrrych'', ,,Jak trudne staje się proste' cdi
tajemnice rekonstrŃcji ubytkow klasy II''. na podstawie ponownie przedtażonego planu (programu)
ksńałęęnia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenią przez osoby stanowiące
planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej baztę do prowadzenia
ksŹałcenia, oraz podlegaj4cego, po jego reallzacjt, ocenie w ramach posiadarrego wewnętrznego systęmu
oceny jakości kształcenia - przez Po|skiego Towarzystwa Stomato|ogicznegs oddział S|ąski z siedzibą
w Zabrzu ul. Traugutta 2 wpisanego do rejestru podmiotów prowadzqcych kształcenie podyplomowe
lekarzy i |ekarzy denĘstów pod numerem 55-000019-002-0005.

$2
Dokonuje się zrniany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie pod1plomowe lekarzy
i lekarzy denĘstow Slqskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o ktorych mowa w art.
t9c ust. 3 pkt 1, 5' 6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza denĘsty oraz oznaaza się kolejnym
numer€m 55.00001 9.002.0006.

Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie
$3
do rejestru podmiotow prowadzących kształcęnte

podyplomowe\ekarry iIekarzy denĘstow oznaczonenowym numerem, określonym w $ 2

1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwaty do Naczelnej Rady LekarskĘ za
pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymanra.
2. Na podstawie art. 107 $ 4 k.p,a. organ odsąplł od sporządzania uzasadnienia uchwaĘ .1ako
uwzględniaj4cej ządmie strony w catości.

Sekretarz ,

okręgowej Rady Lelłarskipj
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