
UCHWAŁA Nr t1SDaM
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia 07.05.2014.

w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia
kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowegt przez

organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawte art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz.U. z 20a9 r' Nr 219, poz. 17a8), w związku z art, 79 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy c
zawodach lekarza i|ekarza denĘsty (Dz.U. z ?005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 1461, Nr 117 poz.
790, Nr 19l poz. 1410" Nr 220, poz. 7600, z f006 t.) i $ 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5

grudnia 2006 r' w sprawie rejestru podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy ilekarzy
dentystow (Dz.lJ' Nr 239, poz, 1139) oraz ut. 107 kpa - po rozpafrzeniu wyst4pienia Po|skiego
Towarzystwa Lekarskiego Koło Chorzów z siedzibą w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11'

wpisanego do rejestru podmiotow prowadzących kształcenie podyp1omowe lekarzy i 1'ekarzy denĘstow
pod numerem 55-000016-001-0023 o ponow}ę potwierdzenie speŁriania warunków do prowadzenia

kształcenia podyplomowego, uchwala się, co następuJe:

Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia pod1plomowego' określone w art. 19 ust. 2 ustawy

o zawodach leknza i7ekarza denĘsty, na rbszaTze Sl4skie.1 Izby Lekarskiej rv Katowicach w przedmiocie
i zakresie obejmuj4cym zebrania naukowę: ,,lnsu1inoterapia cukrzycy t}pu 2 w świetlę zalęceń PTD na

f014r, u pacjentow ze współistniejącymi powikłarriam1,,, ,,Zofenapr11 najbardziej kardilprotekcy3ny

inhibitor konwertazy - praktyczrre zastosowanie na przykładzte kilku przypadków kllrricznych'' vr

terminie od 08.05.2014 r' do 05,06,20|4 r. na podstawie ponownie przedłazonego planu (programu)

ksztńcenia, realizowanego w okreŚlonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowi4ce
planowaną kadrę dydaĘczną, prowadzonego wę wskazanej, posiadanej bazię do prowadzenia

kształcenia, oraz podlegajqcego, po jego realizac1i" ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego Systemu

oceny jakości kształcenia - przez Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło Chorzółv z siedzibą w
Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11 wpisarrego do rejestru podmiotow.prowadzących kształcenie
pod1plomowe lekarzy t |ekarzy denĘstów pod numerem 55-{D00 1 6-00 1 -0023.

$2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotow ptowadzących kształcęnie podyplomowe lekarzy
i Lekarzy denĘstow Sląskiej Izby Lekarsklej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w arl
19c ust' 3 pkt 1, 5,6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i|ekarua denĘsĘ oTaZ ozrLaQza się ko1ejnym

numerem 55-00001 6-00 1-0024.

s3
Wydaje Się kolejne zaŚwiadczenie o wpisie do rejestnr podmiotów prowadzących kształcenię
podyplomowe lekarzy llekarry denĘstów oznaczoT;to}\ym numerem, określonym w $ 2.

1' Wnioskodawcy przysfuguje prawo wniesienia odwołarria od uchwĄ do Naczelnej Rady Lekarskiej za
pośrednictwem okręgowe.1 Rady Lekarskiej w Katowicach w termlnie 14 dni od jej otrzymania.
2. Na podstawie art. 107 $ 4 k,p.a. organ odsĘpił od sporzqdzana uzasadnienia uchwaĘ jako

uwzględniaj ącej ządanie strony w całości.

Sekretarz
okręgowej Rady Lekarskie.1
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Krystian Frey Kozakiewicz


