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Prezydi um ou.*.;ff 
'_oeii:;AT:iej 

w Katowicach

w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia

kształcenia po.typio*o*"go * 
"uk.usie 

zńiany warunków kształcenia podyplomowego przez

o rfani zator a kształcenia wpisa nego do rej estru

Napodstawieart.26ust'3wzvt.,zart.25pkt15ustawyzdnia2grudnia2009r.oizbacl:
lekarskich (Dz'tJ z 2OO9 r. Nr 219, po". tios;, w zwtaz-]<y.z art. 19 ust' 3 i ań. 19c ust. 4 ustaw}.

o zawodach |ekarzatlekarzadenĘsty (Dz.Ll. ,źaas r. Nr226 poz. 1943.Nr 175 poz' 1461, Nr 117 poz

790, Nr 191 poz 1410, Nr 22O,poz' 1600. z faa6 r) i $ .7 rozporz4dzenia }vflnistraZdrowia z dnta

5 grudnia fOO6 r. * ,|,u*i" rejestru podmiotow prowadzących ks'tałce''ie pod;.plomowe lekarzy

t|ekarzydenĘstow (DztJ Nr 239, p* I1;?;;;,*"i:..]^o]^:|;. po rozpatrzenlr.t wyst4pienia ',Domu

Lekarzao, Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wpisanego do. rejesiru podmiotó.'ł prowadz4cych

kształcenie podplomowe' lekarzy i iekarzy denfystow 9od 1umerem 
55-000023.003.0009 o ponowre

potu,ierdzenie spehrianiu **ońo* do prowadzenia kształcenia podyplomowego' uchwala 51ę. co

następuJe. 
s l

Potwierdza się warunkr do prowadzenia kształcenia podyplomowego" okreŚlonerv T1 19 ust. 2 ustawy

o zawodach |ekarzal.LekarzadenĘlsty, w tenninie ól.aa,zotq r.",,a obs,a.ze Śląskiej Izby Lekarskrej

w przedmiocie i zakresie obejmujqcym kurs. ,,osobista pompa insulino.i,va - w Ęciu pacjenta

iwpraktyceiekwzd,na-podstawieponownieprzedłozonegoplanu(programu)kształcenia,
realizowanego w określonych p'anem to.*ain i trybie kształcenia'-przez osoby stanowiqce p'anorvanę

kadrę dydak tyczną,,p.o*ud"o.,"go we ilr';;".j,,posiadane1 bazie. do prowadzenia ksztdcenla, araz

podlega;ącego' po;e!o rea1izacj,, o_cenie * ,u*ń'posiadanego wewnętrznego'systemu oceny jakości

kształgenia - przezp&-iot. ,oDóm Lekar"a,i S;:; 
":". 

z'siedzibą w Katowicach wpisanego do rejestru

podmiotorv prolvadzących kształce,,o pooypiomowe lekarzy i lekarzy denlystorv pod numerem

-ss-oOOoZs-003-0009. 
S 2

Dokonuje się zmrany wpisu w re,ęStrze' podmiotów prowadzących kształcenie pod1p1omowe lekarzy

iiekarzydentystow Sl4skiej Izby LekarstŁ.1 * Katowicach, w zakręsie danych, o ktorych mowa w al.t.

19c ust. 3 pkt 1, 5, 6 i 9 ustawy o 
"a*oóuch 

iękarza i lękarza denĘvsĘ oraz oznacza się kolejnym

numerem 5 5-000023-003-001 0'
$3

Wydaje Się kolejne zaświadczenle 'o 
wprsie i" ::]".:':.j^:**::.,:::,:*3?c1r 

kształcenie

s',;3;'i#.i;#; t1ekarzy dentystow oz*aczanenowym numefem' określonym w $ 2

s4
l. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwałY::)1.::^T:Ł:*Lekarskie1 za

;";;#'il:il;ń;l;#1j"!ir.1r.'?'::5"l"":t'^":.:n^:1::j):;*r'*,'"TffirTj;
!"u$:1$,1ilY"*:i"-'?łT'o"?;:;^';rgan odsąpił od sporządzanta rzasadnienia uchwaĘ jako

uwzgtędniaj ącej ządanie strony w całoŚct.

Sekretarz
okręgowej Rady Lekarskiej

',, ,,,, LV L L \

'KrYstian 
FreY (

o:luT

{Iu


