Protokół z X Posiedzenia ZG TChP
16 luty 2015 r.

Miejsce Posiedzenia : Naczelna Izba Lekarska, Warszawa

Posiedzenie otworzył Pan Prof. Grzegorz Wallner – Prezes TChP przywitał zebranych gości.
Pierwszym punktem obrad było zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania ZG TChP z
dnia 11 grudnia 2014 roku w Krakowie. Nikt z obecnych członków Zarządu Głównego nie zgłosił
uwag do protokołu. W głosowaniu członków ZG TChP jednogłośnie przyjęto protokół z IX
posiedzenia Zarządu Głównego TChP.
Wszyscy obecni byli również za przyjęciem programu i porządku posiedzenia obrad
przedstawionego przez Prezesa TChP.
1. Informacje na temat 67 Kongresu TChP – Małgorzata Hein Prezes Symposion Sp. z o.o., oraz
Damian Gruszczyński Dyrektor Somposion Sp. z o.o.
2. Raport stanu kadrowego chirurgów w Polsce - Prof. Józef Kładny, przewodniczący Komisji ds.
Socjalno-Bytowych TChP
3. Członkostwo młodych chirurgów, Klub Sympatyków TChP – dr. Mieszko Opiłka, przedstawiciel Koła
Młodych Chirurgów TChP
4. Rozliczenie składek z oddziałów po pierwszym roku kadencji ZG, zasady spłaty długów oddziałów –
Katarzyna Koniarczyk, księgowa TChP
5. Sprawa czasopisma Videochirurgia - Prof. Tadeusz Wróblewski, Redaktor Naczelny Videosurgery
6. Polski Przegląd Chirurgiczny – Prof. Adam Dziki, Redaktor Naczelny Polskiego Przeglądu
Chirurgicznego, oraz Prof. Grzegorz Wallner, Zastępca Redaktora Naczelnego PPCh
7. Sprawozdanie z realizacji umów współpracy TChP z firmami medycznymi w kadencji 2013-2015 –
Prof. Grzegorz Wallner
8. Informacja na temat organizowanych kursów TChP we współpracy z Akademią Aesculap - Prof. A.
Dziki, Sekretarz Generalny TChP
9. Inne

Prezes Małgorzata Hain z ramienia firmy Symposion, oficjalnego organizatora 67-tego Kongresu
TChP w Lublinie omówiła działania organizacyjne związane z 67 Kongresem TCHP, między
innymi na temat miejsca Kongresu, bazy hotelowej, ramowego harmonogramu i agendy
aktywności dzień po dniu w trakcie Kongresu wraz z imprezami towarzyszącymi. Został również
zaprezentowany I Komunikat 67 Kongresu, który stanowi załącznik do protokołu z X posiedzenia
Zarządu Głównego TChP. Prezes Hein podkreśliła, że w roku jubileuszowym 125-lecia powstania
Towarzystwa Chirurgów Polskich jednym z głównych celów jest udział jak największej liczby
młodych chirurgów. Specjalnie dla chirurgów w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej
przez Komitet Organizacyjny we współpracy z Zarządem Głównym TChP został przygotowany
atrakcyjny Pakiet dla Młodych Chirurgów, umożliwiający członkom TChP do 32 roku życia, w
trakcie specjalizacji, będą zwolnieni z opłaty rejestracyjnej. Koszt tej opłaty, zgodnie z uchwałą
Zarządu Głównego TChP z dnia 11 grudnia 2014 roku zostanie pokryty ze środków Zarządu
TChP. Organizatorzy również dla Młodych Chirurgów na warunkach preferencyjnych zapewniają
tańszą bazę hotelową
Następnie Dyrektor Damian Gruszczyński przedstawił zebranym informacje na temat
panelu rejestracyjnego na Kongres oraz procedurę zgłaszania prac i streszczeń i ich
recenzowania. Zgodnie z założeniami - streszczenia będzie można przesyłać na podany w I
Komunikacie 67 Kongresu TChP w Lublinie adres mailowy do 30 kwietnia 2015 roku. Wszystkie
zgłaszane abstrakty i streszczenia mogą zawierać maksymalnie do 2500 znaków. Decyzje
odnośnie przyjęcia prac do wygłoszenia ustnego, lub prezentacji w formie plakatowej będą podjęte
do 30 czerwca 2015 roku, natomiast termin nadsyłania prac zaakceptowanych do prezentacji w
sesji plakatowej upływa z dniem 15 sierpnia 2015 roku. Dyrektor Gruszczyński przedstawił
również listę partnerów i sponsorów, którzy już zadeklarowali udział w 67 Kongresie TChP w
Lublinie.
W odpowiedzi na pytanie prof. Lecha Pomorskiego, dyrektor Gruszczyński potwierdził, że od daty
X posiedzenia Zarządu Głównego TChP, czyli od dnia 16 lutego 2015 roku czynne są dwie strony
internetowe 67 Kongresu, na których będzie można uzyskać informacje na temat 67 Kongresu
TChP, a także dokonać rejestracji udziału w Kongresie, rezerwacji hotelowej oraz wysłać
zgłoszenie prac do wygłoszenia lub prezentacji plakatowej, zgodnie z przyjętym regulaminem
tematycznego zgłaszania prac. Informacje dotyczące 67 Kongresu TChP w Lublinie są dostępne
na stronie TChP; www.tchp.pl, oraz na stronie Organizatorów:
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Organizatorzy z uczestnikami spoza kraju będą prowadzili bezpośrednią korespondencję z
informacjami na bieżąco.
W nawiązaniu do pytania prof. Marka Krawczyk prof. Wallner poinformował zebranych, że
do wygłoszenia inauguracyjnego wykładu im. Ludwika Rydygiera, oficjalnie otwierającego 67
Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich w Lublinie został zaproszony były Prezes Towarzystwa
Chirurgów Polskich, aktualny Sekretarz Generalny Towarzystwa prof. dr hab. med. Adam Dziki.
Również w odpowiedzi na pytanie prof. Krawczyka Prezes TChP poinformował zebranych,
że tzw. Presidential Dinner przewidziany jest na 10 września 2015 roku, z udziałem około 300
zaproszonych gości, w tym członków Zarządu Głównego TChP, członków Komitetu Naukowego
67 Kongresu TChP, oraz wszystkich wykładowców.
Prof. Krawczyk poruszył też kwestię narodowego charakteru kongresu TChP. Prof. Wallner
potwierdził, że Jubileuszowy 67 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich ma tradycyjnie
charakter polski, jednak uwzględniając udział wielu gości zagranicznych z krajów Unii
Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Korei oraz innych krajów spoza wschodniej granicy
Polski organizatorzy przewidzieli również sesje plenarne w języku angielskim, a także materiały
informacyjne również w języku angielskim.
W odpowiedzi na kolejne pytanie prof. Krawczyka prof. Wallner wyjaśnił, 67 Kongres
Towarzystwa Chirurgów Polskich ma szczególny charakter, bowiem przypada na 125 rocznicę
powstania

Towarzystwa.
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Przewodniczący Komitetów Organizacyjnego i Naukowego 67 Kongresu TChP zaprosił do
współorganizowania

programu

naukowego

Kongresu

prezesów

wszystkich

Towarzystw

Naukowych, które wyszły ze wspólnej tradycji Towarzystwa Chirurgów Polskich, lub ściśle z TChP
współpracujących. Swój udział w 67 Kongresie TChP w Lublinie poza TChP potwierdziło 14
towarzystw: Polskie Towarzystwo Angiologiczne, Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej,
Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej,
Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polskie Towarzystwo Chirurgii Robotowej, Polskie Towarzystwo
Kardio-Torakochirurgów,

Polskie

Towarzystwo

Neurochirurgów,

Polskie
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Urologiczne, a także Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie
Towarzystwo Gastroenterologiczne, Polski Klub Koloproktologii, Polskie Towarzystwo

Ultrasonograficzne, Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych. Po ustaleniu ramowego programu
naukowego 67 Kongresu TChP wraz z 14 współorganizującymi Towarzystwami Naukowymi,
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tematycznych, z czego otworzono 12 tematów wiodących w zakresie, których poza
zaplanowanymi wykładami na zaproszenie można zgłaszać streszczenia prac do wygłoszenia lub
prezentacji plakatowej. Prof. Wallner poinformował, że w najbliższym czasie będzie ukończony
szczegółowy program merytoryczny wszystkich sesji plenarnych. Ogółem Organizatorzy
przewidują około 50 sesji plenarnych, sponsorowanych, warsztatowych. W odpowiedzi na kolejne
pytanie prof. Krawczyka prof. Wallner poinformował, że termin nadsyłania streszczeń / abstraktów
dla zaproszonych wykładowców upływa z dniem 30 czerwca 2015 roku.
Prof. Wallner podkreślił, ze wszyscy członkowie Zarządu Głównego TChP są gośćmi 67
Kongresu TChP, z pokryciem przez Komitet Organizacyjny kosztów rejestracji, hotelowych i
udziału w imprezach towarzyszących.
Kolejnym punktem obrad był raport stanu kadrowego chirurgów ogólnych w Polsce
przygotowany przez Komisję ds. Socjalno-Bytowych TChP pod przewodnictwem prof. Józefa
Kładnego. Zgodnie z informacjami z raportu przedstawionego przez NIL wynika, że w Polsce
zatrudnionych jest ponad 9000 aktywnych chirurgów. Z kolei wg danych Eurostatu liczba
aktywnych chirurgów szacowana jest na 5600 chirurgów. Wg danych przedstawionych przez
Komisję Socjalno-Bytową TChP w oddziałach szpitalnych chirurgii zatrudnionych jest jedynie 3675
chirurgów, co daje średnią 10 chirurgów na 100 tys. Obywateli.

Niepokoi zarówno liczba

aktywnych zawodowo chirurgów, jak też struktura wiekowa chirurgów. Ponad 50 % chirurgów
czynnych zawodowo w Polsce jest powyżej 50 roku życia, natomiast do 40 roku życia jest
zatrudnionych tylko 17 % chirurgów. Troskę budzi również średnia wynagrodzenia chirurgów, wg
Głównego Urzędu Statystycznego na poziomie 4000 zł. Prof. Kładny poddał analizie
porównawczej uposażenie różnych grup zawodowych i wynikającą z tego wysokość świadczenia
emerytalnego. Przedstawił również czas pracy chirurgów, formy zatrudnienia, a także odniósł się
do sytuacji chirurgów w innych krajach, wskazując, że np. w krajach takich jak Słowacja, czy
Czechy uposażenie chirurgów jest na poziomie 2-3 średnich pensji krajowych. Prof. Kładny
zobowiązał się do przedstawienia raportu w formie pisemnej, który będzie załącznikiem do
protokołu z X posiedzenia Zarządu Głównego TChP (aktualnie jedynie dostępny w formie
prezentacji Power Point).

Kończąc swoje wystąpienie prof. Kładny podkreślił, że chirurdzy powinni doprowadzić do
stworzenia rozporządzenia podobnego jak mają anestezjolodzy i pielęgniarki. Między innymi w
imieniu członków Komisji Socjalno-Bytowej i osób zaangażowanych w prace nad przygotowaniem
raportu zaproponował między innymi wdrożenie norm zatrudnienia i warunków pracy,
przywrócenie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, uposażenie chirurgów na poziomie
minimum 2-3 średnich krajowych, a także podjęcie grupowych negocjacji z przedstawicielami firm
ubezpieczeniowych, władz resortowych i administracyjnych, Narodowego Funduszu Zdrowia,
doprowadzenie do ujmowania płac chirurgów jako stałego elementu budżetu szpitalu i
zaprzestanie ich uzależniania od wyników ekonomicznych oddziałów chirurgii, włączenie się w
proces konsultacji społecznych dotyczących projektu ustawy o zdrowiu publicznym, nawiązanie
bezpośrednich relacji z pełnomocnikiem premiera do spraw zdrowia, lobbowanie
i nacisk w sprawie wprowadzenia rozporządzenia, o którym mowa powyżej. Prezes Wallner,
również bezpośrednio zaangażowany w prace związane z raportem kadrowym poruszył problem
możliwości zaangażowania się TChP w rozwiązanie problemów przedstawionych w raporcie.
Podkreślił, że mając rzetelne dane wynikające z raportu ujmującego nie tylko sytuację kadrową
chirurgów w Polsce, ale też wiele problemów natury organizacyjnej, administracyjnej, socjalnobytowej istotnym byłoby wypracowanie dokumentu podsumowującego raport i wskazującego
propozycje rozwiązania problemu oraz wysłanie go do odpowiednich władz. Wskazał również, że
może to być wspólna inicjatywa Towarzystwa i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii
Ogólnej. Wg prof. Wallnera do całości raportu warto byłoby również dołożyć problemy i propozycje
ich rozwiązania wynikające z organizacji i realizacji szkolenia specjalizacyjnego w zakresie
chirurgii w Polsce
Prof. Krawczyk pogratulował Prof. Kładnemu przygotowania tego raportu, ale też wyraził obawę,
że mimo wszystko w ministerstwie powołają się na dane NIL. Zaproponował przyjęcie uchwały
TChP o przygotowaniu odpowiedniego dokumentu na temat sytuacji kadrowej chirurgów i
przesłaniu go do resortu zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej, okręgowych izb lekarskich. Prof.
Zygmunt Grzebieniak również stwierdził, że dane opracowane przez Komisję należy upublicznić i
należy podjąć w tej kwestii uchwałę i wypracowany dokument wysłać także do sejmowej i
senackiej komisji zdrowia.
Prof. Wallner w nawiązaniu do propozycji prof. Krawczyka i prof. Grzebieniaka o podjęciu uchwały
na temat przygotowania dokumentu, raportu o sytuacji kadrowej chirurgów w Polsce, który

przedstawiałby rzeczywiste dane opracowane przez Komisje, a także propozycje rozwiązania
sytuacji problematycznej. Prof. Kładny zadeklarował, że taki dokument zostanie w Komisji ds.
Socjalno-Bytowej opracowany do połowy marca.
Prof. Wallner poprosił o przegłosowanie uchwały w sprawie przygotowania dokumentu
reprezentującego stanowisko TChP na temat sytuacji kadrowej chirurgów w Polsce i przedłożeniu
go organom władzy administracyjnej i ustawodawczej. Wszyscy obecni – 24 członków Zarządu
Głównego TChP jednogłośnie zagłosowało za przyjęciem tej uchwały.
Następnym punktem X posiedzenia ZG TChP było rozliczenie księgowe za poprzedni rok
oraz rozliczenie składek dla poszczególnych oddziałów. Księgowa TChP Katarzyna Koniarczyk
podsumowała stan finansów Zarządu po upływie pierwszego roku w kadencji 2013-2015.
Zestawienie zostanie przesłane do członków ZG TChP drogą mailową – jako załącznik do
protokołu posiedzenia.
Referując rozliczenie składek za 2014 rok w rozbiciu na poszczególne oddziały, p. Katarzyna
Koniarczyk poinformowała, że każdy oddział TChP drogą mailową systematycznie otrzymuje
rozliczenie indywidualne dla oddziału z imienną listą członków, którzy opłacili składkę.
Prof. Wallner poruszył nierozwiązaną od lat kwestię dwóch oddziałów TChP, Oddziału
Warszawskiego i Oddziału Dolnośląskiego i ich wieloletniego długu wobec Zarządu Głównego
TChP. Geneza powstania długu – naliczanie należności dla Zarządu Głównego na podstawie
hipotetycznej liczby deklarowanych przez oddziały członków TChP, a także brak źródłowej
dokumentacji księgowej sprzed lat uniemożliwiają dokonanie szczegółowej analizy całego
problemu i w związku z tym rozliczenie rzeczywistych zaległości płatniczych oddziałów w stosunku
do ZG TChP. W konsekwencji oba oddziały od lat są pozbawiane należnej im części,
blokowanych w kasie Zarządu Głównego TChP na poczet zaległości. Prof. Wallner zaproponował
przyjęcie uchwały o anulowaniu tych długów i rozliczanie wszystkich Oddziałów TChP począwszy
od rozliczenia za rok 2014. Prowadzone na drodze elektronicznej rozliczenie składek pozwala na
rzetelną weryfikację ilości opłat wniesionych przez poszczególne oddziały na bieżąco.
Prof. Krzysztof Grabowski podziękował Zarządowi Głównemu za pochylenie się nad tą
sprawą i podjęcie kroków mających na celu uporządkowanie spraw związanych z wzajemnym
rozliczeniem się pomiędzy Oddziałami TChP i Zarządem Głównym TChP. Prof. Grabowski
podkreślił istotę liczenia członków oddziału na podstawie faktycznej ilości wpłaconych składek z
poszczególnego oddziału na konto ZG TChP, a nie na podstawie deklarowanej liczby członków

przez dany oddział. Prof. Kładny zauważył, że zgodnie ze Statutem TChP Zarząd Oddziału
terenowego powinien skreślać z listy członków osoby, które nie płacą składek, w celu podjęcia
działań zmierzających do urealnienia ilości członków w każdym Oddziale TChP. W nawiązaniu do
wypowiedzi prof. Kładnego prof. Krawczyk podkreślił problem, jakim jest mała liczba członków
TChP na podstawie ilości wpłacających składki.
Prof. Wallner ponownie poinformował członków Zarządu Głównego TChP o tym, że wszystkie
Oddziały TChP otrzymują regularnie, co miesiąc, z biura ZG TChP imienną listę osób, które
wpłaciły składki w danym regionie. To pozwala Przewodniczącym Oddziałów na bieżące
monitorowanie wpłacanych składek członkowskich i mobilizowanie tych, którzy jeszcze mają
zaległości. Zgodnie ze Statutem przekroczenie zaległości ponad rok jest podstawą do skreślenia
danej osoby z listy członków TChP. Prof. Wallner przypomniał również, że członkiem TChP można
zostać nie tylko przez samo uiszczenie składki ale przez obowiązkowe złożenie deklaracji
członkowskiej do konkretnego Oddziału TChP, a formalne przyjęcie w poczet członków TChP
wymaga przegłosowania wniosku przez członków Oddziału.
Prof. Kładny jeszcze raz zaapelował o zweryfikowanie liczby członków w oddziałach i
skreślenie tych członków, którzy nie płacą składek na mocy uchwały zarządu oddziału
terenowego.
Kończąc dyskusję na ten temat prof. Wallner postawił wniosek o przyjęcie uchwały Zarządu
Głównego w sprawie anulowania długów Warszawskiego Oddziału TChP i Dolnośląskiego
Oddziału TChP w stosunku do ZG TChP, obowiązujących na koniec 2013 roku i aktualne
rozliczanie oddziałów począwszy od roku 2014. 20 członków Zarządu Głównego głosowało za
przyjęciem uchwały, 4 wstrzymały się od głosu, nikt nie był przeciwny.
Następnie głos zabrał dr Mieszko Opiłka, przewodniczący Koła Młodych Chirurgów TChP.
Poruszył kwestię kandydatów na członków TChP, będących w trakcie I roku specjalizacji w
zakresie chirurgii. Młodzi lekarze rozpoczynający szkolenie specjalizacyjne chętnie aplikują o
stypendia czy kursy i zgłaszają chęć wstąpienia w poczet członków TChP, jednak ze względów
statutowych nie mogą. Doktor Opiłka zaproponował, utworzenie Klubu Sympatyków TChP przy
Kole Młodych Chirurgów, tak aby rezydenci już w trakcie pierwszego roku specjalizacji wstępowali
do klubu sympatyków TChP, z symboliczna opłatę i tym samym na specjalnych warunkach
mogliby korzystać z przywilejów członków kandydatów. Dr Opiłka podniósł też sprawę
przyjmowania w poczet członków TChP lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne inne niż

chirurgia ogólna np. chirurgia dziecięca. Zdaniem dr Opiłki, TChP nie powinno zamykać drzwi tym
kandydatom, tym bardziej, że Statut TChP wskazuje jedynie na specjalizację z chirurgii, bez
określenia jakiego rodzaju chirurgii to się dotyczy. W nawiązaniu do wypowiedzi dr Opiłki prof.
Krawczyk wyraził opinię, że członkiem TChP nie może być osoba, która dopiero rozpoczęła
specjalizację w chirurgii. Prof. Wallner potwierdził, że jest dużo chętnych lekarzy w trakcie
pierwszego roku specjalizacji zgłaszających chęć wstąpienia do TChP i warto byłoby stworzyć im
możliwość korzystania z przywilejów, z jakich korzystają członkowie kandydaci TChP po II roku
specjalizacji, lub po module podstawowym specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej. Nawiązał do
zasad przyjmowania członków w innych renomowanych towarzystwach naukowych na świecie,
np. American College of Surgeons, czy German Society of Surgery, gdzie nawet studenci mogą
aplikować o członkostwo w w/w towarzystwach. Prezes po raz kolejny wyraził ubolewanie, że w
trakcie ostatniego Nadzwyczajnego Walnego posiedzenia członków TChP w Kielcach w 2014 roku
nie doszło do zmian w Statucie TChP warunków i zasad przyjmowania kandydatów do
Towarzystwa Chirurgów Polskich. Brak dopływu „świeżej krwi”, brak wstępowania młodych
chirurgów do Towarzystwa Chirurgów Polskich jest z perspektywy czasu zabójczy dla jego
dalszego funkcjonowania w przyszłości. Prof. Wallner zaapelował do członków Zarządu Głównego
TChP, aby ponownie rozważyć propozycję zmian w Statucie TChP, które umożliwiłyby chirurgom
od I roku specjalizacji wstąpienie do TChP. Prezes TChP poprosił dr Opiłkę, aby jeszcze raz złożył
wniosek do Komisji Statutowej TChP o wprowadzenie zmian w Statucie mających na celu
umożliwienie chirurgom po rozpoczęciu specjalizacji wstąpienie do TChP do ponownej decyzji w
trakcie najbliższego Walnego Posiedzenia członków TChP w trakcie 67 Kongresu TChP w
Lublinie.
W kolejnym punkcie programu X posiedzenia ZG TChP została poruszona sprawa
czasopisma Videosurgery i Polskiego Przeglądu Chirurgicznego. Prof. Wallner potwierdził, że w
interesie TChP jest ustanowienie czasopisma Videochirurgia / Videosurgery oficjalnym organem
TChP. Zaproponował, aby podjąć działania, które ostatecznie pozwolą na formalne przejęcie
Videosurgery przez TChP. W związku z tym, że wydawcą Videochirurgii jest firma Termedia, na
wspólnym posiedzeniu Redaktorów Polskiego Przeglądu Chirurgicznego – prof. Dzikiego i prof.
Wallnera z Prezesem Fundacji Polski Przegląd Chirurgiczny prof. Wojciechem Noszczykiem padła
propozycja do uzgodnienia działań z przedstawicielami wydawnictwa „Termedia”, które
pozwoliłyby Termedii na wydawanie obu czasopism. Bezpośrednio po posiedzeniu ZG TChP w

dniu 16 lutego 2015 roku odbyło się posiedzenie z przedstawicielami Termedii, w trakcie którego
uzgodniono kierunek dalszych prac.
Prof. Tadeusz Wróblewski – Redaktor Naczelny i jednocześnie współwłaściciel czasopisma
Videosurgery przypomniał zebranym o problemach prawnych odnośnie prawa własności, które
powstały przy rejestracji czasopisma, wynikającym z przeoczenia Sądu. Prof. Wróblewski
przedstawił trzy możliwe opcje rozwiązania problemu praw własności czasopisma:
1. Całkowite przejęcie przez TChP kwartalnika wraz ze wszystkimi obowiązkami jego
wydawania, w tym finansowaniem
2. Przekazanie czasopisma innemu podmiotowi
3. Sprzedanie czasopisma
Konkludując potwierdził, że optymalnym rozwiązaniem i jednocześnie intencją Sekcji
Wideochirurgii TChP, jako oficjalnego organu Sekcji jest przejęcie własności kwartalnika przez
Zarząd TChP i wpisanie do Statutu TChP. Prof. Krzysztof Paśnik, przewodniczący Sekcji
Wideochirurgii TChP potwierdził powyższe, jako oficjalne stanowisko Zarządu Sekcji Sekcji
Wideochirurgii TChP.
Prof. Dziki potwierdził również, że prawnicy mają przygotować dokument na mocy, którego
założyciel Wideochirurgii zrzeka się praw do kwartalnika na rzecz TChP, a następnie wpłynie
wniosek do Komisji Statutowej TChP o wprowadzenie kwartalnika Videosurgery, jako organu
TChP do Statutu TChP. Po akceptacji i podjęcie uchwały w trakcie Walnego Posiedzenia
członków TChP w czasie 67 Kongresu TChP w Lublinie, TChP będzie mogło podpisać umowę z
wydawnictwem „Termedia” na dalsze wydawanie kwartalnika. Prof. Krawczyk przypomniał, że w
przypadku wpisania kwartalnika do Statutu TChP, Redaktor Naczelny musi stać się również
członkiem ZG TChP, że należy pamiętać o dalszych konsekwencjach formalnych wynikających z
tego działania. Prof. Wallner potwierdził rozpoczęcie prac mających na celu przekazanie
kwartalnika Videosurgery do TChP.
Prof. Adam Dziki przedstawił sprawozdanie dotyczące prac Redakcji i wydawania Polskiego
Przeglądu Chirurgicznego. Ilość wyszukiwań to ok 8000 tys. w bazie PubMed. Sytuacja PPCH jest
trudna ze względu na małą ilość prac oryginalnych. Łączna liczba prac jest znacznie mniejsza niż
w poprzednich latach. Prace zagraniczne utrzymują się na podobnym poziomie. Prof. Dziki
przedstawił
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Redakcyjnego w nadsyłaniu prac do publikacji w PPCH w okresie trwania bieżącej kadencji

Komitetu Redakcyjnego PPCH. Zwrócił uwagę na małe zaangażowanie edytorskie niektórych
członków Komitetu Redakcyjnego.
Wg prof. Dzikiego sposób przyjmowania prac i wydawania PPCH zdecydowanie wymaga
unowocześnienia i poprawy. W związku z tym już zostały podjęte rozmowy z Wydawnictwem
„Termedia” w sprawie przejęcia części zadań przy wydawaniu PPCH (editorial management),
utworzenia nowej strony miesięcznika, pomocy przy wpisaniu PPCH na tzw. Listę Filadelfijską i
uzyskaniu punktacji Impact Factor. Prof. Dziki zwrócił się po raz kolejny z prośbą do członków ZG
TChP o pomoc i wsparcie dla PPCH poprzez nadsyłanie oryginalnych prac.
Prof. Krawczyk zapytał czy te działania są podjęte w porozumieniu z Fundacją PPCH. Prof.
Dziki potwierdził, że wszystkie działania są konsultowane z Fundacją Polski Przegląd Chirurgiczny
i plany te uzyskały pełną akceptację Prezesa Fundacji prof. Wojciecha Noszczyka.
Kolejny punkt zebrania dotyczył informacji na temat realizacji umów zawartych na początku
bieżącej kadencji ZG TChP z firmami medycznymi. W rocznej perspektywie kadencji 2013-2015
ocena współpracy w opinii Prezesa TChP jest wysoce zadowalająca. Uzyskano środki na
spokojną działalność, zgodnie ze Statutem TChP. Umowy są realizowane na bieżąco. Obie
strony, zarówno TChP, jak też firmy medyczne wywiązują się ze swoich zobowiązań. Realizowany
jest cykl kursów / warsztatów szkoleniowych dla rezydentów, członków TChP wspólnie z
Akademią Aesculap. Do tej pory, w 2014 roku odbyły się cztery szkolenia praktyczne z zakresu
podstaw chirurgii. Zakończyła się również rekrutacja na stypendia z Akademią Aesculap,
refundowane przez TChP, a wynikające z umowy. W tym roku przewidziane są warsztaty
szkoleniowe obejmujące swoją tematyką podstawy chirurgii, oraz techniki minimalnie inwazyjne. Z
kolei w ramach umowy z firmą Sanofi zostało nagranych 8 filmów z wykonanych w ośrodkach
reprezentowanych przez członków ZG TChP zabiegów operacyjnych. We współpracy z firmą
Eumedica działająca od tej kadencji Komisja ZG TChP ds. Jakości Leczenia i Praktyki Klinicznej w
Chirurgii opracowała wytyczne na temat diagnostyki i terapii krwawień z przewodu pokarmowego
pochodzenia żylakowego oraz diagnostyki i terapii przetok trzustkowych, opublikowanych w
Polskim Przeglądzie Chirurgicznym. Firma Takeda aktualnie przygotuje artykuł, który dotyczy
analizy ekonomicznej działalności chirurgicznej w Polsce. Na bieżąco w Polskim Przeglądzie
Chirurgicznym, a także na stronie internetowej TChP realizowane są zobowiązania reklamowe
TChP.

W dalszej części X posiedzenia ZG TChP prof. Dziki przypomniał o Konferencji „Chirurgia 2015 Co nowego?” Chirurdzy w trakcie specjalizacji, członkowie TChP poniżej 32 roku życia są
podobnie jak w trakcie 67 Kongresu TChP w Lublinie również zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.
Następnie prof. Wallner prosił o poprawę komunikacji między biurem ZG TChP, a
oddziałami i członkami ZG TChP. Przypomniał osobom funkcyjnym w strukturach organizacyjnych
o zadaniach i obowiązkach wynikających z pełnienia powyższych funkcji.
Poinformował także, że ruszyła nowa strona internetowa TChP - Przewodniczący Oddziałów
TChP, Sekcji TChP zostali poproszeni przez prof. Wallnera o przesyłanie informacji z bieżących
wydarzeń, aktywności, planowanych spotkań naukowych, warsztatów itp. do zamieszczenia na
stronie www.tchp.pl do biura ZG TChP.
Prof. Wallner poinformował zebranych o odbytym spotkaniu z prof. Waldemarem
Olszewskim, przewodniczącym Sekcji TChP Badan Podstawowych w Chirurgii, w którym poza
Prezesem uczestniczył również prof. Adam Dziki, Sekretarz Generalny TChP. Efektem spotkania
było przygotowanie listu do członków TChP o deklarowanie swojego udziału w działaniach Sekcji.
List ten został przez Biuro TChP rozesłany do wszystkich członków Zarządu Głównego TChP z
prośbą o propagowanie przez kierowników Klinik Chirurgicznych aktywności naukowej i
zachęcanie członków TChP, do prac badawczych w zakresie nauk podstawowych w chirurgii.
Intencją prof. Olszewskiego, autora listu była próba reaktywacji działań Sekcji
Ostatnim tematem poruszonym podczas posiedzenia ZG TChP była sprawa członków
emerytów TChP i członków honorowych w kontekście ich uprawnień / obowiązków między innymi
do opłacania składek i otrzymywania prenumeraty PPCH. W Statucie TChP nie ma zapisów
dotyczących zwolnienia emerytów z płacenia składek, a pojawiają się prośby o przesyłanie PPCH,
którego prenumerata jest częścią składki. Sytuacja emerytów nie jest uregulowana statutem. Prof.
Dziki stwierdził, że zgodnie ze Statutem członkowie honorowi TChP są zwolnieni z opłacania
składek, tym samym prenumeratę PPCH będącą częścią składki powinien im zapewnić ZG TChP
ze swoich środków. Sprawa prenumeraty dla członków emerytów wymaga osobnej uchwały, gdyż
na ten moment zgodnie z obowiązującym Statutem TChP emerytom nie przysługuje bezpłatna
prenumerata PPCH.

Na zakończenie prof. Wallner przypomniał zebranym o obowiązku przeprowadzenia
wyborów w Oddziałach TChP i Sekcjach TChP i nadesłaniu sprawozdań z działalności
powyższych jednostek w kadencji 2013-2015 do biura ZG TChP. Zaprosił również wszystkich na
kolejne zebranie ZG TChP w dniu 13 kwietnia 2015 roku w Warszawie.
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