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UCHWAŁA Nr 6f/f0|6
PREZYDIUM oKREGowEJ RADY LEKARSKIEJ w KAT0\Ą,.ICACH

z dnia A2,&3.2016 r,

w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzyo lekarzy

dentystów.

Napodstawieart.26ust.3wzvt.zafi.5pkt.lIiaft.f5ptr15ustawyzdnia2grldnia2009

r. o izbach lekarskich (Dz'U. z fa09 r' Nr 219' poz. 1708), w zwi4zku z art. L9 ust. 3 ustawy o

zawodach lekarza i lekmza denĘsty (Dz.U. zfa05 r' Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 1461, Nr 117

paz' 79a, Nr 191 poz. I4I0, Nr 220, poz. 1600, z2006 r.) i $ 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministr.a

Zdrowia z ónia 5 grudnia 20a6 r. w sprawie rejeshu podmiotów prowadzących kształcenie

podyplomowe lekarzy dentystow (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz atL. 107 kpa - po rozpatrzeniu

wysĘpienia IMPLO-CERK Rafał Topolewski z siedzibą w iywcu oś. Młodych t5l9|

o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekmzy i lekarzy

dentystów, uchwala się. co następuje:

$1
Potwierdza się warunki do prowadzenia ksńałcenia pod1plomowego lekarzy i lekarzy dentystów

okr.eślone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach |eknza iIękarza denĘsĘ w terminie od 18.03.2016 r.

do 16.04'2016 r. w przedmiocie i zakresie obejmującym kursy,,Rehabilitacja bezzębia w obrębie

szczęYj, żuchwy i całkowitegobezzębiaw oparciu o implarrty. Podniesienię zatoki szczękowej - sinus

łift.'' oraz ,,Protetyka stomatologicmua na implantach',, na obszarze Sląskiej lzby Lekarskiej w

Kalowicach, na podstawie przedłożonego planu (programu) kształcenią ręalizowanego w o*reślonych

planem formach i trybie kształcenią przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktycaną,

prowadzonego we wskazanej" posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oftz podlegającego' po

jego zrealizowaniu, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia -

przez IMPLO-CERK Rafał Topolewski z siedzibą w żywcu oś. Młodych 15/91
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1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej

za pośrednictwem Prezydirurr okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej

otąrmania.

2. Uchwała podlega wykonaniu z dnięm podjęcią jako w całości uwzględniająca wniosek.

3. Na podstawie art. 107 $ 4 k.p.a. organ odsĘpił od sporz4dzania wasadnienia uchwĄ, jako

uwzględniającej ządarrie strony w całości'
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