
UCHwAŁA rl, 4,it parc
PRAZYDIUM OKREGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH

zdnia 20.04.f016 r.

w sprawie pofwierdzenia spehienia warunków ksztatcenia podyplomowego lekarzyo lekarzy

dentystów.

Na podstawię aft.26 ust. 3 w z*-. z art.5 pkt.lI i arr.fs pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009

r. o izbach lekarskich (Dz.U. z f009 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 ustawy o

zawodach Iekarzai|ękarua dentysty (Dz.U' zf005 r. Nr 226 poz' 1943' Nr 175 poz, 146I, Nr l17

poz,79a, Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz. 1600, zf006 r.) i $ 5 ust. i i3 rozporzqdzęnia Ministra

Zdrowia z ónia 5 grudnia f006 r. w sprawie rejesfiu podmiotów prowadzących kształcenię

pod1plomowe \ekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. I07 kpa. po rozpatrzeniu

wy'stąpierria Meditrans Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Podlesie 16 C o potwierdzenie

spehiania warunków do prowadzenia ksztdcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy denĘstów,

uchwa]a się, co następuje:

$1
Pot',vierdza się wanrnki do prowadzęnia kształeenia podyplomowego lekarzy i lekarzy denĘstÓw

olcreślone w mt' 19 ust' 2 ustawy o zawodach lękarzai|ekarza denĘsty w terminie od 13'05.2016r. do

14.05.2016r. na obszarze Slqskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w przedmiocie i zakresie

obejmującyrn kursy medyczne ,,Procedura wszczepiania implantów jednofazowych do

natychmiastorłej stabilizacji protoz orau uŹupełnienia pojedyncrych zębów lub mostó#',

,Broste i skuteczne procedury |ęczetia endodontycznego z zastosowaniem systemu

jednopilnikowego omz obturacji gutaperĘ termoplastylzrlĘ,, na podstawie przedłoż.onęo planu

(programu) kształcenią ręalizowanego w określonych plarrem forrnach i trybie kształcenią przez

osoby stanowiqce planowaną kadrę dydaktycaną prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do

prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego nea7izowaniu, ocęnie w ramach posiadanego

wewnętrmego Systęmu oceny jakości kształcenta - przez Meditrans Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

ul. Podlesie 16 C

$2

1' Wuioskodawcy ptzysługuje prawo wniesienia odwołania oduchwĄ do Naczelnej Rady Lekaskiej

za pośrednictwęm Prezyditrm okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terrrrinię 14 dni od jęj

otr4rnania.

2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcią jako w całości uwzględniająca w.niosek'

3. Na podstawie art, I07 $ 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnięnia uchwały, jako

uwzględniaj ącej ż'qdanie strony w całości.
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