
Protokół z VI posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich w Bydgoszczy w

dniu 15.05.2008r, które odbyło się w Hotelu City w czasie XIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa

Chirurgii Onkologicznej.

 

W dniu 15.05.2008r w Bydgoszczy odbyło się 6. zebranie obecnej kadencji Zarządu Głównego

TChP, w którym uczestniczyło 31 z 44 zaproszonych członków ZG TChP.

 

Zebranie otworzył Prezes Towarzystwa prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz, który powitał

wszystkich przybyłych na zebranie Zarządu, wśród nich obecnego dr hab. Ryszarda Danielewicza

Dyrektora Departamentu Nauki Ministerstwa Zdrowia. Następnie złożył gratulacje profesorowi dr

hab. Markowi Krawczykowi za otrzymanie tytułu Honorowego Członka Czeskiego Towarzystwa

Lekarskiego im. J.E. Purkyniego i Towarzystwa Chirurgów Czeskich, jak również profesorowi

Pawłowi Lampe, który został Prezesem Drugiego Kongresu Chirurgów Centralnej Europy

zaplanowanego na kwiecień 2009 roku w Katowicach. Obaj nagrodzeni podziękowali za otrzymane

wyróżnienia. Prof. Lampe poinformował, że ten sam tytuł co prof. M. Krawczyk otrzymał prof. W.

Witkiewicz.

 

W pierwszym punkcie posiedzenia dr hab. Ryszard Danielewicz przedstawił planowane przez

Ministerstwo Zdrowia zmiany dotyczące obowiązkowego stażu podyplomowego dla lekarzy oraz

Lekarskiego Egzaminu Państwowego.

 

Pełny tekst wystąpienia w załączeniu.

 

Profesor Marek Krawczyk zapytał jaki jest cel wprowadzenia tych zmian przez Ministerstwo i

podkreślił swoje obawy, że w przyszłości LEP będzie oceniał wiedzę z egzaminów medycznych

teoretycznych, a nie umiejętności lekarskie przyszłego lekarza.

 

Profesor Paweł Lampe zapytał po co jest LEP i zapytał dlaczego mamy kształcić lekarzy po

zakończeniu studiów i kto za to zapłaci.

 

Profesor Józef Kładny w dyskusji stwierdził, że konieczna jest zmiana całego systemu szkolenia



studentów.

 

W dalszej części dyskusji profesor Krzysztof Bielecki zapytał, czy w ogóle potrzebny jest LEP, tym

bardziej, że ma być zdawany bezpośrednio po studiach, a jak zauważył, każdy lekarz powinien

odbyć staż podyplomowy.

 

Profesor Polański w dyskusji podkreślił zjawisko braku zainteresowania lekarzy chirurgią. Zwrócił

uwagę na ok. 25% już teraz wolnych miejsc rezydenckich z chirurgii i ok. 10-15% na specjalności

zabiegowe. Dodał, że należałoby się zastanowić nad przedłużeniem okresu szkolenia lekarzy do

uzyskania specjalizacji w przyszłości oraz nad wprowadzeniem tzw. wąskich specjalizacji.

 

Profesor Krzysztof Bielecki zwrócił uwagę na zanik modelu kształcenia lekarza przez „Mistrza

-face to face”, w którym to mistrz-opiekun oceniał przyszłe kompetencje kandydata na specjalistę.

 

Profesor Grzegorz Wallner zapytał o termin wprowadzenia zmian.

 

Na zakończenie dyskusji na ten temat dr hab. Ryszard Danielewicz odpowiedział na zadane pytania

dotyczące Jego wystąpienia (w załączeniu).

 

W kolejnym punkcie zebrania profesor Wojciech Kielan poinformował Zarząd, że zgodnie z

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 4/2007 z dnia 14.09.2007 r. w Poznaniu, w związku z

niedoskonałością Statusu TChP, Walne Zgromadzenie zobowiązuje nowy Zarząd TChP do podjęcia

prac i przedstawienia na następnym Walnym Zgromadzeniu projektu nowego Statutu TChP.

 

Profesor Witkiewicz, poinformował Zarząd, że zgodnie z tą decyzją planuje zwołanie Walnego

Zgromadzenia w dniu 10.10.2008r Białymstoku w czasie II. Podlaskiego Sympozjum

Chirurgicznego „Postępy w chirurgii”.

Przewodniczący Komitetu Naukowego II. Podlaskiego Sympozjum Chirurgicznego dr hab. Jacek

Dadan poinformował Zarząd, że jest gotowy do przyjęcia członków TChP w Białymstoku w dniu

10.10.2008r, dysponuje odpowiednią liczbą miejsc hotelowych i jest gotów zorganizować Walne

Zgromadzenie.



 

W dyskusji profesor Marek Krawczyk zapytał jaki jest cel zwoływania Walnego Zgromadzenia i

jakie jest zabezpieczenie finansowe.

 

W odpowiedzi jeszcze raz Profesor Wojciech Kielan przeczytał Uchwałę Walnego Zgromadzenia z

dnia 14.09.2007r o zobowiązaniu Zarządu do dokonania zmian w Statusie.

 

Profesor Bielecki jako Przewodniczący Komisji Statutowej wyjaśnił celowość zwołania zebrania i

przedstawił propozycję przygotowaną przez Komisję Statutową zmian w Statucie.

 

Projekt zmian w załączeniu.

 

Następnie odbyło się głosowanie Zarządu Głównego zaproponowane przez Prezesa profesora

Wojciecha Witkiewicza nad wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia członków TChP w

Białymstoku w dniu 10.10.2008r.

 

Na obecnych 31 osób oddano 27 głosów: głosy za- 18, głosy przeciw- 5, głosy wstrzymujące się- 4.

 

Po głosowaniu profesor Adam Dziki zaproponował, aby projekt zmian w Statucie przesłać do

dyskusji do Przewodniczących Oddziałów TChP, którzy nanieśliby ewentualne inne propozycje.

 

W kolejnym punkcie zebrania profesor Tadeusz Popiela przedstawił plan i cele pracy Komitetu

Naukowego Kongresów, którego jest Przewodniczącym.

 

Plan pracy Komitetu w załączeniu.

 

Po tym wystąpieniu profesor Wojciech Witkiewicz przedstawił tematy główne, które będą

obowiązywały w czasie 64 Kongresu we Wrocławiu w 2009 roku. Należą do nich:

 



1. Krwawienie do przewodu pokarmowego (kier. tematu: prof. dr hab. Grzegorz Wallner)

2. Ostre zapalenie trzustki (kier. tematu: prof. dr hab. Paweł Lampe)

3. Ostre stany w chirurgii naczyniowej (kier. tematu: prof. dr hab. Peter Gloviczki i prof. dr hab. J.

Polański)

4. Zapalenie otrzewnej (kier. tematu: prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak)

5. Postępy w chirurgii (kier. tematu: prof. dr hab. Marek Krawczyk)

 

Kierownicy tematów obecni na posiedzeniu przedstawili wstępny program przygotowywanych

przez siebie sesji.

 

W kolejnym punkcie programu profesor Edward Stanowski przedstawił plan przygotowań do

zorganizowania warsztatów szkoleniowych dla lekarzy specjalizujących się, które są

przygotowywane na przyszłoroczny Kongres.

 

Następnie profesor Krzysztof Bielecki zaproponował, aby Zarząd wystąpił z wnioskiem do Izb

Lekarskich, aby te wspomogły finansowo młodszych chirurgów w opłacie uczestnictwa w

przyszłorocznym Kongresie we Wrocławiu.

 

W ostatnim punkcie zebrania prof. dr hab. Zbigniew Śledziński Przewodniczący Komisji Nagród,

Stypendiów i Grantów przedstawił propozycję zmian stypendialnych dla lekarzy ubiegających się o

stypendium Fundacji Polskiego Przeglądu Chirurgicznego. Propozycje zmian zostały

zaakceptowane przez Zarząd Główny.

 

Propozycje zmian w załączeniu.

 

Prezes TChP Wojciech Witkiewicz podziękował wszystkim za przybycie i życzył owocnych obrad

w czasie Kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

 



 

Sekretarz Zarządu Głównego TChP 
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prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

 

Sekretarz Techniczny Zarządu Głównego TChP

lek. med. Adam Sudoł


