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V Międzynarodowe Dni Trzustkowe   

Zakopane 

 

 Posiedzenie otworzył Pan Prof. Grzegorz Wallner – Prezes TChP przywitał 

zebranych gości.  

Pierwszym punktem obrad było zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania 

ZG TChP z dnia 4 kwietnia 2014. Nikt z obecnych członków Zarządu Głównego nie zgłosił 

uwag do protokołu. W głosowaniu wszyscy obecni członkowie ZG TChP byli za przyjęciem 

protokołu z VI posiedzenia Zarządu Głównego.  

Prezes przedstawił program zebrania: sprawy Polskiego Przeglądu Chirurgicznego, 

członkostwa honorowe w trakcie najbliższego Zjazdu TChP w Lublinie, informacje w 

sprawie prac komisji ds. praktyki klinicznej i jakości leczenia w chirurgii ogólnej, 

sprawozdanie finansowe bieżącej działalności Zarządu TChP, różne sprawy bieżące. 

 Prof. Pomorski zgłosił dodatkowy punkt do porządku obrad - sprawa konferencji 

Forum Młodych Chirurgów organizowanej przez oddział łódzki TChP. Punkt został 

włączony do porządku obrad i program zebrania został przyjęty przez obecnych członków 

ZG TChP. 

 Pierwszy punkt posiedzenia Zarządu Głównego TChP dotyczył spraw Polskiego 

Przeglądu Chirurgicznego i został przedstawiony przez Redaktora Naczelnego PPCh prof. 

Adama Dzikiego. Prof. Dziki przypomniał, że PPCH jest organem TChP i wszyscy 

członkowie Zarządu Głównego TChP powinni mieć na uwadze rozwój miesięcznika.  

Prof. Dziki przedstawił działania w ramach PPCh: ilości cytowani, publikacje artykułów w 

Pubmed. W związku z kadencyjnością członków Komitetu Redakcyjnego PPCh prof. Dziki 

zgłosił nowych członków Komitetu Redakcyjnego, między innymi prof. Rutkowskiego, prof. 

Snarską, dr Opiłkę. Prof. Dziki zwrócił szczególną uwagę na problem w pozyskaniu 

oryginalnych prac do publikacji w PPCh i małej aktywności członków ZG TChP w tym 

obszarze.  

W toku dyskusji zwrócono uwagę, że w bieżącej kadencji ZG TChP, część 

członków ZG wchodzących również w skład Komitetu Naukowego PPCh ani razu nie 

zgłosiło żadnej pracy do publikacji w PPCh. Zgodnie z propozycją Redaktora Naczelnego 

na podstawie aktywności osób wysyłających prace oryginalne będzie weryfikowany skład 



Komitetu Redakcyjnego. Kolejnym aspektem poruszonym przez Prof. Dzikiego była 

sprawa wydawcy PPCh i archaiczny sposób wydawania miesięcznika oraz ewentualna 

zmiana wydawcy na profesjonalną firmą wydawniczą.  Redaktor Naczelny wskazał 

również na problem z niskimi punktami edukacyjnymi za publikację w PPCh. Prof. Dziki 

otworzył dyskusję na temat dalszej przyszłości PPCH.  

Głos zabrał Prof. Lampe i zaproponował, żeby chirurdzy przystępujący do 

specjalizacji musieli wykazać się oryginalnym artykułem publikowanym w PPCh.  

Prof. Wallner zaapelował do członków ZG TChP o większą aktywność na rzecz 

PPCh, podkreślił znaczenie zaangażowania członków ZG TChP w pracach na rzecz PPCh 

i pozyskiwania oryginalnych prac do publikacji. Jednym z pomysłów mogłoby był 

połączenie z innymi czasopismami chirurgicznymi mającymi impact factor lub powierzenie 

wydawania PPCh instytucji, która ma doświadczenie w pozyskiwaniu impact factora i w 

profesjonalnym wydawaniu czasopism. Prezes Wallner podkreślił, że tematy wydawania, 

zdobywania środków na funkcjonowanie PPCh, podniesienie jakości czasopisma, dalsze 

działania zmierzające do wprowadzenia PPCh na listę „filadelfijską” powinny zostać 

przedyskutowane wraz z ZG TChP i Fundacją PPCh.  

Prof. Pomorski zaproponował, żeby prace typowane do wygłoszenia między innymi 

na zjazdach, konferencjach pod patronatem TChP, w tym na 67 Zjeździe były 

przygotowywane do druku i publikowane w PPCh, jako jeden z warunków koniecznych do 

wygłoszenia na Zjeździe. 

Prof. Kołomecki zwrócił uwagę na istotną rolę cytowań, ale także na jakość prac do 

publikacji w stosunku do ilości.  

Prof. Wallner i Prof. Dziki poparli pomysł Prof. Pomorskiego - prace zgłoszone do 

prezentacji na kongresie powinny być jednocześnie przygotowane do druku w PPCh. 

Przyjęto, że będzie to jeden z warunków do regulaminu zgłaszania prac na najbliższy 

kongres TChP w Lublinie.  

 Kolejny punkt zebrania dotyczący członkostw honorowych zreferował 

Przewodniczący Komisji ds. członków honorowych prof. Wojciech Kielan.  Prof. Kielan 

odwołał się do punktu Statutu TChP na temat warunków przyznawania członkostwa 

honorowego TChP. Przypomniał, że na stronie Towarzystwa: www.tchp.pl jest wniosek i 

regulamin zgłaszania członków honorowych. Na wniosek Przewodniczącego Komisji 

przyjęto, że w kadencji 2013-2015 może zostać przyznanych 5 członkostw honorowych 

krajowych i  5 zagranicznych.  Termin nadsyłania wniosków o członkostwo honorowe do 

biura zarządu wstępnie zaproponowany na 30 września, w wyniku dyskusji został ustalony 

na 15 listopada 2014 roku. Przedstawienie kandydatów i głosowanie Zarządu odbędzie się 



na zebraniu ZG TChP w grudniu 2014 roku.  

Prof. Grabowski zaproponował zwiększenie liczby członkostw honorowych do 8 zaś 

Prof. Wallner zwrócił uwagę, że padały również propozycje zaostrzenia kryteriów i 

zmniejszenia liczby członkostw. Prof. Dziki, Prof. Kędra i Prof. Lampe również byli 

przeciwni zwiększaniu i ostatecznie zatwierdzono liczbę maksymalnie 5 członkostw 

krajowych i maksymalnie 5 honorowych większością głosów. Prof. Pomorski poparł 

wniosek o nie zwiększaniu liczby przyznawanych członków honorowych, jednocześnie 

przypomniał o zgłaszanym projekcie przyznawania odznaczenia/medalu „zasłużony dla 

chirurgii polskiej”. Prof. Wallner zwrócił się do Przewodniczącego Komisji ds. Członków 

Honorowych o opracowanie ewentualnych propozycji medalu i regulaminu dla 

przyznawania tytułu „zasłużony dla chirurgii polskiej” – do akceptacji na kolejnym zebraniu 

ZG TChP. 

 Prezes Wallner zaprosił wszystkich na VIII zebranie ZG TChP, które odbędzie się 8 

października w Lublinie podczas X Międzynarodowego Sympozjum Choroby Przełyku i 

Żołądka. Kolejne posiedzenie ZG TChP odbędzie się w grudniu br. 

 Kolejny punkt programu zreferował przewodniczący Komisji ZG TChP ds. Praktyki 

Klinicznej i Jakości Leczenia w Chirurgii. Prof. Andrzej Matyja podsumował 

dotychczasowe działania, między innymi zdefiniował cele prac Komisji, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na jakość leczenia w chirurgii, formy certyfikacji ośrodków, a także 

indywidualnych chirurgów przez TChP. W jego opinii może się to przełożyć się na 

uzyskanie np. lepszego finansowania przez NFZ procedur wykonywanych przez 

certyfikowane osoby. Prof. Matyja odniósł się do międzynarodowych systemów 

wyznaczania standardów jakości, ale też podkreślił, że żaden z nich nie nadaje się do 

przełożenia bezpośredniego na polskie warunki. Tym samym zadaniem Komisji będzie 

współdziałanie z innymi instytucjami w tworzeniu odpowiedniego systemu jakości leczenia 

dla procedur chirurgicznych dla Polski. Etapy prac zaproponowane przez 

Przewodniczącego Komisji: diagnoza stanu obecnego, określenie kluczowych 

wskaźników, które będą mierzalne i porównywalne, system sprawozdawczy, raportowanie 

zwrotne powinny być realizowane w kolejnych latach i następnych kadencjach ZG TChP. 

Do prac komisji został zaproszony Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego w Krakowie 

prof. Cezary Włodarczyk, a chęć współpracy zgłosił również prof. Marek Rudnicki z 

Chicago i dr. Jan Kuligowski z Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. Zgodnie z 

intencją prof. Matyji Komisja będzie starała się o grant naukowy na sfinansowanie prac. 

 Drugi kierunek prac Komisji poza certyfikacją to zebranie do końca roku od 

członków ZG TChP wytycznych dotyczących wybranych problemów, czy procedur 



chirurgicznych, które w przyszłości mogłyby być wydane w postaci książki pod nadzorem 

merytorycznym TChP. Do tej pory zostały już opracowane trzy procedury (pod redakcją 

prof. Lampe – przetoki trzustkowe, prof. Wallnera – krwawienia żylakowe, prof. Matyji – 

przepukliny brzuszne). Wytyczne i rekomendacje co do zasad prawidłowego wykonywania 

procedur będą publikowane również w PPCh. Dwie z przygotowanych wytycznych zostały 

opublikowane w majowym numerze PPCh. Prof. Matyja zwrócił się z prośbą o podjęcie się 

przez członków ZG TChP  opracowanie kolejnych wytycznych do publikacji.  

Nawiązała się dyskusja na temat tego czym jest jakość w leczeniu chirurgicznym i 

kto decyduje o jakości, czy zadowolenie pacjenta czy liczba powikłań. Na trudności w 

określeniu warunków jakości leczenia w chirurgii zwrócili między innymi uwagę prof. Kędra 

i Prof. Dziki. 

Prof. Kuzdak zaproponował, żeby TChP opracowało zasady i przyznawało 

referencyjność dla danego oddziału w danej procedurze oraz zwrócił uwagę na potrzebę 

uzyskania zewnętrznego finansowania dla tych działań. Prof. Wallner poprosił prof. 

Kuzdaka o włączenie się do prac Komisji ZG TChP ds. Praktyki Klinicznej i Jakości 

Leczenia w Chirurgii Ogólnej. 

Prof. Dziki zwrócił uwagę na istotę baz danych i raportowanie oraz zasugerował, że 

ośrodkami referencyjnymi mogą stać się oddziały, które wykonują najwięcej zabiegów 

jednego rodzaju i z racji dużej ilości wykonanych zabiegów mają też mniejszą liczbę 

powikłań.  

Podsumowując ten punkt programu, Prof. Wallner podkreślił, że Komisja zaczęła 

dopiero swoją pracę i jest to praca długofalowa, a wszystkie uwagi, sugestie, przede 

wszystkim zaangażowanie wszystkich członków ZG TChP są bardzo cenne. Zwrócił się z 

prośbą o przesłanie uwag do wszystkich biorących udział w dyskusji do biura Zarządu  

Głównego TChP. 

 Następnie sprawozdanie finansowe – przedstawił Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Prof. Krzysztof Kołomecki. Porównał stan finansów na dzień 30.09.13 i na 

dzień 31.05.14. Prof. Wallner dodał, że zostały uporządkowane sprawy w banku, w którym 

TChP posiada rachunek - do konta upoważnione zostały następujące osoby: Prezes, 

Sekretarz i Skarbnik bieżącej kadencji. Zmieniono prowadzenie rozliczeń z formy 

papierowej na elektroniczną, co przełoży się na oszczędność w środkach wydawanych na 

prowadzenie rachunku. Koszty obsługi finansowej działalności ZG TChP zostały również 

zmniejszone przez obniżenie wynagrodzenia dla księgowej TChP w stosunku do lat 

ubiegłych, a także w wyniku uzgodnień z Naczelną Radą Lekarską do nieodpłatnego 

korzystania z wyposażenia technicznego i Sali konferencyjnej NRL w Warszawie. Prezes 



zwrócił się o uporządkowanie spraw bankowych w poszczególnych oddziałach 

terenowych.  

Ostatni punkt obrad to sprawy bieżące. Pierwszy zabrał głos Prof. Pomorski, który 

zgłosił propozycję, aby Forum Młodych Chirurgów stało się cykliczną, ogólnopolską 

konferencją organizowana pod patronatem TChP. Do tej pory miało formę spotkań 

regionalnych, organizowanych przez Oddział Łódzki TChP. Proponowana data kolejnego 

forum to 17 lub 22 maja 2015 roku. Dr Opiłka, jako Przewodniczący Koła Młodych 

Chirurgów podkreślił doskonałą organizację, program merytoryczny, niskie koszty udziału i 

poparł ideę organizacji corocznego spotkania młodych chirurgów w ramach Forum.  

Przy okazji dr Opiłka poprosił przewodniczących oddziałów terenowych o pomoc 

przy tworzeniu bazy danych kół chirurgów w terenie. Zapowiedział też, że w najbliższym 

czasie złoży propozycję utworzenia Sekcji Młodych Chirurgów.  

Prof. Wallner poparł propozycję prof. Pomorskiego, aby Forum Młodych Chirurgów stało 

się coroczną, ogólnopolską konferencją pod patronatem TChP. 

Prof. Wallner w imieniu Prof. Kładnego po raz kolejny poprosił o dosłanie danych 

kadrowych do przygotowania raportu przez Oddziały TChP: Łódzki, Mazowiecki, 

Podkarpacki. 

Przypomniał również, że Krajowy Sąd Rejestrowy w Warszawie zarejestrował 

zmiany w składzie Zarządu Głównego  TChP, a także poinformował o etapie procesu 

rejestracji zmian w Statucie TChP przegłosowanych w trakcie Nadzwyczajnego Walnego 

Posiedzenia TChP w Kielcach. Sprawa została przekazana przez Sąd do akceptacji 

organu nadrzędnego – Urzędu Prezydenta Miasta Warszawy.  

Kolejno prezes Wallner przedstawił informacje na temat współpracy z parterami i kolejne 

podpisane umowy. Prezes poprosił jeszcze raz przewodniczących Oddziałów TChP o 

kooperację w ramach wywiązywania się z zakresu świadczeń TChP na podstawie 

podpisanych umów, w tym na udział partnerów w spotkaniach regionalnych Oddziałów 

TChP. 

Prof. Wallner zwrócił się do zebranych o wsparcie w rekrutacji chirurgów 

rezydentów na organizowane w ramach współpracy z Akademią Aesculap darmowe kursy 

w Nowym Tomyślu.  

Prof. Kawecki podsumował dwuletnią kadencję sekcji oparzeń i przedstawił wynik 

zebrania Zarządu Sekcji. Ponownie został wybrany na Przewodniczącego Sekcji. 

Sprawozdanie z dwuletniej działalności Sekcji zostało złożone w biurze ZG TChP. 

Prof. Wallner zwrócił uwagę, że mija pierwszy rok działań ZG TChP w bieżącej kadencji,  

przypomniał  o przygotowywaniu raportów z dotychczasowej działalności i realizacji 



planów w kolejnym roku kadencji 2013-2015. Zwrócił uwagę na frekwencję niektórych 

członków ZG TChP podczas posiedzeń ZG TChP - poprosił o większe zaangażowanie i 

częstszy udział w zebraniach. 

Prof. Snarska podziękowała prof. Wallnerowi i prof. Kuligowi za patronat nad 

konferencją i zjazdem Sekcji Zakażeń Chirurgicznych w Rynie. Zaproponowała, żeby 

organizatorzy konferencji, sympozjów pod patronatem TChP zawsze przekazywali 

pisemny raport do biura Zarządu TChP. Zarząd Główny zatwierdził propozycję prof. 

Snarskiej. 

Na koniec Prof. Snarska, Przewodnicząca Komisji stypendialnej ogłosiła wyniki 

postępowania stypendialnego w terminie letnim. Przyznano dwa stypendia zagraniczne w 

kwocie 1500 Euro dla dr Agnieszki Dworzyńskiej-Celnik i 1500 Euro dla dr. Justyny 

Wyroślak –Najs. Rekomendacje Prof. Snarskiej zostały przyjęte przez zebranych członków 

ZG TChP. Wyniki zostaną również opublikowane po 20 czerwca na stronie internetowej 

TChP.  

Prof. Kawecki wręczył medal Profesorowi Lampe z okazji 40 - lecia kierowanej 

przez niego Kliniki Przewodu Pokarmowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 

Zabrzu.  

Dr Zoran Stojcev zaprosił wszystkich na Usteckie Dni Onkologicznego (5-7.09.14) i 

poinformował, że przewodniczącymi komitetu naukowego będą Prezesi Polskiego 

Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i Towarzystwa Chirurgii Polskiej. 

Prof. Dziki w imieniu wszystkich zebranych pogratulował Prof. Wallnerowi wyboru 

na Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Ogólnej. A Prof. Wallner podziękował 

dotychczasowego Konsultantowi, prof. Kuligowi za dotychczasową pracę na rzecz całego 

środowiska chirurgów w Polsce. 

 

Prezes TChP 

 

Prof. Grzegorz Wallner. 

 

 

 

 

 


