
UCHWAŁA Nr 3212015
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

z dnia |1.o22aś.

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

organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708)' w związku z afi. 19 ust. 3 i art. l9c ust. 4 ustawy o
zawodach |ekarzailekaliza denĘsĘ (Dz.U. z2a05 r.Nr 226 poz. |943, Nr 175 poz.1461, Nr 117 poz.
790, Nr I91 poz, 1410, Nr Zfo,poz. 160a, z 2006 r.) i $ 7 rozporządzenta MinistraZdrowia z dnia 5
grudnia 2006 r, w sprawie rejestru podmiotow prowadzących kształcenie podyp1omowe lekarzy i |ekarzy
denĘstow (Dz,U. Nr 239, poz. 1739) oraz arl"' l07 Ęa - po rozpafzeniu wystqpienia Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego Koło Chorzów z siedzibą w Chorzowie u|. Strzelców Bytomskich 11,
wpisanego do rejestru podmiotow prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekaruy dentystow
pod numerem 55-ffi0016-001-002ó o ponowne potwierdzenie spełriania warunków do prowadzenia
kształcenia podyplomowego' uchwala się, co następuje:

sl
Potwierdea się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego' okreŚlone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach |ekarza t|ekarza denĘsty" na obszarze Sląskie1 Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie
i zakresie obejmującym: Chory z cu?szycą na oddziale zabiegowym w świętle zaleceń Polskiego
Towarzystwa Diabetologicznego w terminie 05.02,2015' oraz Konsultacje kardiologiczne na oddziałach
Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie * wskazania, procedury, ciekawe przypadki w terminie
a5.03.f015' na podstawie ponownie przedłożzonego planu (programu) kształcenia" realizowanego
w okreś1onych planem formach i trybie kszta|cenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę
dydaktyczrrą' prowadzonego we wskazanej" posiadanej bazie do prowadzenia kształcenią oraz
podlegającego, po jego rea7izacji, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości
ksfałcenia - przęz Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło Chorzów z siedzibą w Chorzowie u|.
Strzelców Bytomskich 11 wpisanego do rejestnr podmiotów prowadzqcych kształcenie podyplomowe
Ieknzy i lekarzy denĘstów pod numerem 55-00ffi16-001.0026.

$2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i |ekarzy denĘstów Sląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych" o których mowa w aft.
19c ust. 3 pkt 1, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach Lekarza i (ekarza denĘsĘ oraz oT|acza się kolejnim
nnmerem 55-000016-0ObAA7.

Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie
$3
do rejesffu podmiotów prowadzących kształcenie

podyplomowe|ekarry ilekarzy dentystow ozflaczone no!\rym numelem' okreŚlonym w $ 2.

1. Wnioskodawcy przysfuguje prawo wniesienia odwołania od uchwaĘ do Naczelnej Rady Lekarskiej za
pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymanta.
2. Na podstawie art. 107 $ 4 k.p.a. organ odsĘpił od sporzqdzania uzasadnienia uchwaĘ jako
uwzględniaj ącej ządanie strony w całości.
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okręgowej Rady Lekarskiej

tt ivt''.,
I

Krystian Frey


