
UCHWAŁA Nr 217i20l'l

Prerydium Okręgowej Rady Lekarskiej rv Katowicach
z dnia 11 czerwca 2014 r,

w sprarviei

Na podstawie ań. 5 pkt. 7' art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustarły z dnia
2,|2.2009 t. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 2I9 

' 
poz. 1108\' w związku z art. 19 ust.

3 ustawy r dnia 5 grudnia 1996 r. o rarvodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 20l l t. Nr 277, poz. 1634) i s5 uchwały nr 40/2008 okręgowej Rady Lekarskiej
w Kato$'icach z dnia 25 czer$ ca 2008 r' $ spras ie udziafu sl|- w organizacji szkoleń
podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji KszrałĆenia sIL
co do realifacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia

= 8.01.20l,l r. (uchwała oRL nr 5/2014)' Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach Dostanarł'ia:

$1
wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- ,,AlloplaŚt"vka pierwotna Śtawu kolanowego na nieutr.rł'alonych preparatach
anatomicznych'', który odbędzie się 3.06.30.12.20lit - ze środkót'Komisji ds.
KŚztałcenia Podyplomołvego
. ,'co nowego s antybiotykoterapii zakażeń''' który odbędzie się 14.1l.20l4 - ze środków
Komisji ds. Ksztalcenia Podyplomowego
- ,'Autoprezentacja i rłystąpienia publiczne''' któr} odbędzi€ się 2.l'10.201.l . ze środków
Komisji ds. Ksztalcenia Podyplomowego
- ,,PerŚwazja i manipulacja _ jak reagować i radzić sobie z zachowaniami
manipulacyjnymi w pracy lekarza'', który odbędzie się 3'11.2014 - ze środków Komisji
ds. Kształcenia Podyplomowego
- ,'Stres i rvypalenie zawodoł!.e !v pracy lekarza''' który odbędzie się 28.11.201.l - ze
środków Końisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- ,'specyfika profrlaktyki w róźnych okresach życia''' który odbędzie się 9.10'2014 . ze
środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- ,,Zarządzanie czasem w praktyce lekarza i l€karza Śtomatologa''' który odbędzi€ się
17.10.2014- ze środkółr' Komisji ds. Ksztalcenia Podyplomowego
- ,,Akademia Umiejętności spolecznych (Jak skuteczni€ komunikować się z pacjentrm;
Asert}'rvność łv pracy lekarza; streŚ i w}'palenie zawodowe w praĆy l€każa; Persrł'azja
i manipulacja _jak reagować i radzić sobie z zachowaniami manipulacyjnymi w pracy
lekarza; Intelig€ncja emocjonalna rv pracy lekarza, czyli czy można nauczyć się
empatii?)''' który odbędzie się l7.09-31.12.2014 - ze środków Komisji ds. Ksztalcenia
Podyplomowego

s2
wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie speInienia
warunków realizacii szkolenia.



s3
Realizację uchwały powierzyć ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico'

s1
Nadzór nad realŁacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek

ss
Uctwala wchodzi w życie z d iem podjęcia'

Sekretarz
okręgowej Rady Lekarskiej
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