
UCHWAŁA Nr 120/2018
Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

w sprawie potwierdzenia warunk.*il1ffii1#;1ou';ń-"wego |ekarzy i lekarzy dentystów
w związku ze zmianąwarunków kształcenia podyplomowego lekarzy*l lekarzy dentystów*/

przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do prow adzenia
kształcenia podyplomowego |ekarzy i|ekarzy denĘstów orlzzmiany *[i'u do rejestru

Napodstawieart.26 ust.3w zw.zart.5pkt. 11iaft.25pkt 15ustawy zdnia2XIIfOOgr.
oizbachlekarskich(tj.Dz.IJ.z2018t.poz.168)'w zvviązklzart.19 ust.3, i,t.lg"ust.4i art, 19d
ust. 5 ustawy z dnia 5 XII 1996 r. o zawodach\ękarzailękarza dentysty (t.j.Dz,U. z2017 r' poz. I25
ze zm) i $ 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 XII 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów
prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i |ekarzy dentystów (Dz.U. z z00e r. Ni 239, poz.
|739) oraz aft. I07 kpa i uchwały Nr 5lf0l4 okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 I
2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w
imieniu okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach - po rozpatrzenil wystąpienia przez
PROFIMEDICAL Bestry Wichary Spj.z siedzibą w Katowicach ul. Oswobodzenia 1 wpisanego
do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe Iekarzy i |ekarzy dentyslow pód
numerem 55-000119-001-0013 o ponowne potwierdzenie spełnienia warunków do prowadzónia
ksfałcenia podyplomowego' uchwala się, co następuje:

s1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów,
kreślone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach |ękarza i |ekarza dentysty, w terminie od 06.04.2018 r do
24.06.2018r. , w przedmiocie i zakresie obejmującym kursy: ,,Badania TTE na fantomach dla
anestezjolo8ów'o, ,,Ultrasonografia PoC dla ratowników medycznycho'o,,Diagnostyka USG szyi
(tarczyca,wQZĘ, ś|inianki)o',ooPodstawy ultrasonografii tętnic doglowowychoo, ooEchokardiografia
dla anestezjologów _ podstawy'o, o,Echokardiografia okiem praktyka'o, 

'oPodstawy 
diagnostyki

ultrasonograficznej narządów jamy brzusznejoo, na obszarze Śląskiej Izby lekarskiej 
- 
w

Katowicach na podstawie ponownie przedłozonego planu (programu) ksźałóenia' iealizowanego w
określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę
dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazię do prowadzenia kształcenia, oraz
podłegającego, po jego realizacji, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu ocenyjakości
kształ.cenia . przez PROFIMEDICAL Bestry Wichary Spj. z sióazitrą w Katowicach
ul. oswobodzenia 1 wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcónie podyplomowe
lekat zy i lekar zy dentystów pod numerem 55-000 1 1 9-00 1 -0 0 1 3.

$2
Dokonuje się zmiany wpisu organizatora kształcenia, o którym mowa w $ 1, w rejestrze podmiotów
prowadzących kształcenie podyplomowe |ekarzy i \ekarzy dentystów Śl4skiej Izby Lekarskiej
wKatowicach, w zakresie danych, o których mowaw art. 19c ust.3 pkt I,5,6il ustawyo zawodach
|ekarzailekarza denĘsty oraz oznacza się kolejnym numerem 55-000119-001-0014.

$3
Wydaje się kolejne zaśwtadczęnie o wpisie do rejestru
podyplomow e |ekar zy i lekarzy dentystów,,nu",1n; n owym

podmiotów prowadzących kształcenię
numerem' określonym w $ 2.

1. Wnioskodawcy przysfuguje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczólnej Rady Lekarskiej
za pośrednictwem okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w tetminie 14 dni oa3..1-ot''ymania.
Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, przysługuje prawo zrzeczenia się
odwołania. Z dniem doręczenia Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w rató*icact' oświadczenia o
zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołanią, Ąęlyzjastaje się ostateczna i prawomocna.
2.Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w óatosci uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art' I01 $ 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzinia uiasadnienia uchwaĘ jako
uwzględniaj ącej iądanie strony w całości.
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