
Protokół z IV. Posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich 

w dniu 18.02.2008 w Rektoracie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 
 

Czwarte posiedzenie Zarządu Głównego odbyło się w dniu 18.02.2008 w budynku rektoratu

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na 46 zaproszonych członków Zarządu Głównego obecnych

było 32 osoby oraz 8 zaproszonych gości, w tym kierownik Centrum Egzaminów Medycznych,

prof. dr hab. Stanisław Orkisz oraz przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia, p. Hanna Markowska

oraz przedstawiciel CMKP dr Zbigniew Węgrzyn.

Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu prof. W. Witkiewicz, który poprosił Rektora Uniwersytetu

Medycznego w Łodzi, prof. Lewińskiego, o zabranie głosu. Jego Magnificencja Rektor przywitał

przybyłych, Zarząd Główny TChP. Podkreślił, że posiedzenie ZG TChP odbywa się po raz pierwszy

w Łodzi i przypisuje sobie to jako duży zaszczyt. Życzył wszystkim owocnych obrad i miłego

pobytu w Łodzi. 

Prezes Zarządu, prof. Witkiewicz, podziękował Rektorowi za miłe słowa i za użyczenie siedziby

rektoratu na miejsce obrad. Następnie przywitał wszystkich zaproszonych gości z kierownikiem

Centrum Egzaminów Medycznych, prof. dr hab. Andrzejem Orkiszem i panią naczelnik

Ministerstwa Zdrowia Hanną Markowską. 

Następnie głos zabrał redaktor naczelny Polskiego Przeglądu Chirurgicznego prof. dr hab. Wojciech

Noszczyk, który poinformował zebranych o sytuacji finansowej PPCh. Podkreślił, że Polski

Przegląd Chirurgiczny ukazuje się od 113 lat. Obecnie podobnie jak na początku lat 90. ub. wieku

przeżywa kłopoty finansowe będące wynikiem małej liczby abonentów oraz bardzo nikłego

zainteresowania sponsorów w zamieszczaniu reklam. Zwrócił uwagę na małe zainteresowanie

wysyłania prac w ubiegłym roku przysłano do Przeglądu 70 prac, a średnia z lat ubiegłych wynosiła

300. Zwrócił uwagę na małą liczbę cytowań prac opublikowanych w PPCh, co jest jednym z

warunków wejścia do sieci Impact Factor i zaapelował o większe zainteresowanie przysyłaniem

prac do PPCh oraz zwiększeniem liczby cytowań. Na koniec poinformował zebranych, że Polski

Przegląd Chirurgiczny posiada obecnie środki finansowe na prowadzenie działalności w

najbliższych dwóch latach i poinformował o znalezieniu sponsora spoza branży medycznej.

Prof. K. Bielecki wystąpił z zapytaniem, czy nie zaszkodzi to wizerunkowi pisma medycznego,

jakim jest Przegląd Chirurgiczny, że reklamować się będzie firma spoza branży medycznej. Prof.

Noszczyk stwierdził, że nie widzi problemu w pow. kwestii.

Prof. Wojciech Witkiewicz zaapelował ponownie do przewodniczących oddziałów TChP o



zwrócenie się do ordynatorów oddziałów o dokonywanie wpłat na prenumeratę PPCh.

Następnie prezes ZG poprosił kierownika komisji ds. szkolenia i specjalizacji, prof. dr. hab.

Grzegorza Wallnera, o przedstawienie informacji na temat aktualnego szkolenia i programu

specjalizacyjnego z chirurgii w Polsce i jakie ma to odniesienie do warunków specjalizacji w Unii

Europejskiej. Wystąpienie prof. Wallnera w załączeniu.

 

Następnie głos zabrał prof. J. Polański, który zauważył, że powinna być przeprowadzona wizytacja

ośrodków chirurgicznych, które posiadają akredytację do prowadzenia specjalizacji oraz

przeprowadzona weryfikacja wymogów. Stwierdził, że jest to niemożliwe do wykonania przez

jedną osobę w kraju, dlatego proponuje, aby konsultanci wojewódzcy dokonali weryfikacji

oddziałów, które posiadają uprawnienia do specjalizowania. Zwrócił uwagę, że 48-godzinny

tydzień pracy w aktualnej formie znacznie wydłuża czas wykonania specjalizacji i podkreślił, że

lekarze specjalizujący się będą mieli kłopoty z wykonaniem wszystkich operacji wymaganych

programem.

Konsultant krajowy, prof. Jacek Szmidt, stwierdził, że czeka na nowe rozporządzenie w sprawie

specjalizacji, które przygotowywane jest przez Ministerstwo Zdrowia. Stwierdził, że specjalizanci

w większości wykonują wykaz zaplanowanych zabiegów jej programem i podkreślił, że etapy

specjalizacji włącznie z kolokwiami z danych dziedzin chirurgii są przestrzegane przez

kierowników specjalizacji. 

Prof. Paweł Lampe podkreślił trudności w zdobywaniu specjalizacji przy obecnych dyrektywach

48-godzinnego tygodnia pracy. Podkreślił, że rezydenci będą mieli trudności ze zmieszczeniem się

w 6-letnim okresie szkolenia w wykonaniu specjalizacji. pracując na oddziale i dyżurując nie będą

mieli możliwości wykonania wszystkich wymaganych operacji.

Prof. Lech Cierpka stwierdził, że są w Polsce ośrodki kliniczne, które nie dyżurują w sposób ostry,

przyjmując całodobowo chorych chirurgicznych, twierdząc że ośrodki kliniczne nie muszą

prowadzić całodobowych ostrych dyżurów chirurgicznych.

Następnie głos zabrała pani naczelnik Hanna Markowska z Ministerstwa Zdrowia, która

powiedziała, że znajduje się tutaj z upoważnienia dyrektora R. Danielewicza. Podkreśliła, że z

wielką uwagą przysłuchiwała się przeprowadzonej dyskusji i stwierdziła, że w Ministerstwie

Zdrowia prowadzone są przygotowania do nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia

specjalizacji i trwają prace nad projektem ustawy. Poinformowała, że najprawdopodobniej do końca

marca będzie gotowy projekt ustawy i zostanie przesłany do konsultacji do konsultantów krajowych

i zarządów głównych towarzystw lekarskich. 



Następnie dr Zbigniew Węgrzyn z CMKP w Warszawie zabierając głos, stwierdził że w 2005 r.

nastąpiła zmiana specjalizacji z chirurgii, która znosiła uzyskanie pierwszego stopnia specjalizacji,

a kolejna nowelizacja przygotowywana w tym roku musi spełniać wymogi prawa i dyrektyw Unii

Europejskiej. 

Następnie głos zabrał prof. Orkisz, kierownik Centrum Egzaminów Medycznych, który

podziękował za zaproszenie na posiedzenie i podniósł problem zdobywania umiejętności

lekarskich, które każdy lekarz kończący studia powinien posiadać, Jako szef egzaminów

medycznych poinformował, że test do specjalizacji z chirurgii ogólnej zdaje co roku 4/5

przystępujących kandydatów, co jest wynikiem bardzo dobrego przygotowania specjalizantów.

Podniósł problem pozyskiwania nowych pytań do egzaminu specjalizacyjnego i podał przykład

urologii i kardiologii, które to specjalności przygotowują swój egzamin specjalizacyjny, który jest

równoważny w Unii Europejskiej. 

Prof. Jacek Szmidt przedstawił następnie aktualne zasady egzaminu praktycznego z chirurgii

ogólnej obowiązującego do zdobycia specjalizacji.

Prof. Józef Kładny zadał pytanie z sali do pani dyrektor Markowskiej, czy Ministerstwo planuje

dofinansowanie ośrodków specjalizujących rezydentów. Pani dyrektor odpowiedziała, że nie.

Następnie głos zabrał prof. Wojciech Witkiewicz, dziękując zaproszonym gościom za przybycie. 

W następnym punkcie spotkania prezes Zarządu Głównego poinformował o przygotowaniach ZG

do spotkania z Ministrem Zdrowia na temat roli i odpowiedzialności Towarzystwa Chirurgów

Polskich za stan naukowy chirurgii polskiej w kształtowaniu postaw etycznych i moralnych

chirurgów w ustalaniu właściwego dla zawodu lekarza poziomu zarobków chirurgów oraz realnej

wyceny procedur chirurgicznych. 

W następnym punkcie spotkania prof. Edward Stanowski podniósł problem wyceny procedur

chirurgicznych, które w dalszym ciągu są bardzo zaniżone w stosunku do realnych kosztów

wykonywania. 

Następnie prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Zarządu Głównego, którego reprezentował dr hab. Stanisław Malinger z wnioskiem o zwołanie

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków TChP w dniu 10.10.2008 r. w Białymstoku

podczas II Podlaskiego Sympozjum Chirurgicznego stwierdzając, że powyższy wniosek zgodnie ze

statutem Towarzystwa powinien pojawić się trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia.

W następnej części zebrania poinformował Zarząd Główny, że trwają prace nad przygotowaniem



nowego statutu Towarzystwa i po wstępnym przygotowaniu zostanie wysłany do recenzji do

Komisji Statutowej Zarządu Głównego.

Prezes poinformował, że zwrócił się do Pana Prezydenta Rzeczpospolitej o patronat honorowy nad

64 Kongresem Towarzystwa Chirurgów Polskich we Wrocławiu. W odpowiedzi Kancelaria

Prezydenta zadała wiele pytań odnośnie kongresu do odpowiedzi.

Następnie prof. Witkiewicz przeczytał prośbę prof. Wallnera o patronat honorowy Zarządu

Głównego TChP Ukraińsko-Polskich Dni Chirurgicznych, które odbędą się na przełomie maja i

czerwca we Lwowie. Z podobną prośbą wystąpił prof. R. Marciniak o patronat honorowy Zjazdu

Sekcji Zakażeń TChP we wrześniu w Poznaniu. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Po zakończeniu posiedzenia zarządu odbyło się posiedzenie Komitetu Naukowego Kongresów.

Protokół w załączeniu. 
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