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Prezydium Towarzystwa Chirurgów Polskich

Prezes Zarządu Głównego – Prof. Marek Jackowski
Wiceprezes Zarządu Głównego – Prof. Adam Dziki
Prezes Elekt – Prof. Wojciech Kielan
Skarbnik – Prof. Krzysztof Zieniewicz

Członkowie Wybieralni Zarządu Głównego TChP

1. Prof. Andrzej Budzyński
2. Prof. Adam Dziki
3. Prof. Zbigniew Gałązka
4. Prof. Krzysztof Grabowski
5. Prof. Aleksander Konturek
6. Prof. Krzysztof Leksowski
7. Prof. Zbigniew Lorenc
8. Prof. Piotr Richter
9. Prof. Janusz Strzelczyk

10. Prof. Krzysztof Zieniewicz

Główna Komisja Rewizyjna TChP

1. Dr n. med. Robert Tarnawa – Przewodniczący
2. Dr n. med. Jerzy Friediger
3. Dr hab. n. med. Katarzyna Kuśnierz
4. Dr n. med. Willy Hauzer

Sąd Koleżeński TChP

1.   Dr n. med. Gustaw Lech – Przewodniczący
2. Dr hab. n. med. Krzysztof Kaliszewski
3. Dr n. med. Tomasz Kruszyna
4. Dr n. med. Leszek Kutwin

Przewodniczący Oddziałów Terenowych TChP

1. Oddział Białostocki – Prof. Jacek Dadan
2. Oddział Bydgosko-Toruński  

– Dr hab. n. med. Zbigniew Banaszkiewicz
3. Oddział Dolnośląski  

– Dr hab. n. med. Paweł Domosławski
4. Oddział Gdański – Dr hab. n. med. Stanisław Hać
5. Oddział Krakowski  

– Dr hab. n. med. Czesław Osuch
6. Oddział Lubelski – Prof. Barbara Madej-Czerwonka
7. Oddział Łódzki – Prof. Krzysztof Kołomecki
8. Oddział Opolski – Dr n. med. Jacek Hobot
9. Oddział Podkarpacki – Dr n. med. Szymon Niemiec

10. Oddział Śląski – Prof. Marek Kawecki
11. Oddział Świętokrzyski – Dr. n.med. Łukasz Nawacki
12. Oddział Warmińsko-Mazurski  

– Prof. Jadwiga Snarska
13. Oddział Warszawski – Prof. Ireneusz Nawrot
14. Oddział Wielkopolski – Prof. Łukasz Dzieciuchowicz
15. Oddział Zachodniopomorski – brak*

* Oddział Zachodniopomorski nie wybrał przewodniczącego 
i działalność oddziału z racji braku Zarządu była zawieszona w latach 
2019-2021

Przewodniczący Sekcji TChP

1. Sekcja Chirurgii Endokrynologicznej  
– Prof. Jacek Gawrychowski

2. Sekcja Chirurgii Endoskopowej  
– Prof. Mirosław Szura

3. Sekcja Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej  
– Prof. Jacek Szeliga

4. Sekcja Chirurgii Wojskowej i Urazowej  
– płk dr hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz

5. Sekcja Zakażeń Chirurgicznych  
– Prof. Sławomir Rudzki

6. Sekcja Wideochirurgii – Prof. Piotr Myśliwiec
7. Sekcja Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego  

– Prof. Maciej Słodkowski
8. Sekcja Przepuklin – Prof. Maciej Śmietański
9. Sekcja Oparzeń – Prof. Krystyn Sosada

10. Sekcja Chirurgii Rekonstrukcyjnej  
– Dr n.med. Maciej Grajek

11. Sekcja Chirurgii Trzustki  
– Dr hab. n. med. Katarzyna Kuśnierz

Koło Młodych Chirurgów Towarzystwa Chirurgów 
Polskich – lek. Michalina Piasek

Komisje Towarzystwa Chirurgów Polskich

Stałe:
1. Komisja historyczna – Prof. Piotr Richter
2. Komisja interwencyjna – Prof. Krzysztof Leksowski
3. Komisja ds. kształcenia i specjalizacji  

– Prof. Grzegorz Wallner
4. Komisja ds. nauki – Prof. Jacek Szeliga
5. Komisja ds. socjalno-zawodowych  

– Prof. Zbigniew Lorenc
6. Komisja opiniodawcza ds. członków honorowych 

TChP – Prof. Maciej Słodkowski
7. Komisja statutowa – Prof. Krzysztof Zieniewicz

Doraźne:
1. Komisja stypendialna  

– płk dr hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz
2. Komisja ds. praktyki klinicznej i jakości leczenia  

– Dr hab. n. med. Stanisław Hać

W skład ZG TChP zgodnie ze statutem wchodził również 
Prof. Grzegorz Wallner – Konsultant Krajowy ds. chirurgii 
ogólnej, dr n. med. Mateusz Majewski – Przewodniczący 
Elekt Koła Młodych Chirurgów, Prof. Adam Dziki – Redak-
tor Naczelny PPCH.

W kadencji 2019-2021 nie został wybrany Sekretarz 
Generalny TChP.

Skład personalny Zarządu Towarzystwa Chirurgów Polskich w latach 2019-2021
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W okresie sprawozdawczym (wrzesień 2019 r. – lipiec 
2021 r.) odbyło się dziewięć posiedzeń Zarządu Główne-
go Towarzystwa Chirurgów Polskich. Posiedzenia Zarządu 
Głównego TChP są udokumentowane w postaci sprawoz-
dań dostępnych w biurze ZG TChP. Trzy pierwsze spotka-
nia odbyły się stacjonarnie, kolejnych pięć spotkań obyło 
się online na zakupionej przez TChP platformie zoom.us. 
Ostatnie spotkanie w czerwcu 2021 r. odbyło się stacjo-
narnie.

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu powołano Prezy-
dium Zarządu Głównego oraz przewodniczących Komisji 
stałych i doraźnych.

Mijająca kadencja 2019 – 2021 była pod wieloma 
względami nietypowa. Pandemia COVID-19, która spara-
liżowała kraj na ponad rok, wpłynęła też na sprawność 
działania zarówno Zarządu Głównego Towarzystwa Chi-
rurgów Polskich, jak i Prezydium Zarządu Głównego To-
warzystwa Chirurgów Polskich.

Mimo lockdownu, przekształcania oddziałów i szpitali 
w „covidowe”, TChP starało się pełnić swoją misję.

Dzięki pomocy firm zorganizowano szereg wydarzeń 
naukowych online prowadzonych przez członków ZG 
TChP przy udziale prezesa TChP, jak: Chirurgia kontra SAR-
S-CoV-2, Czwartki Chirurgiczne, cykl wystąpień w ramach 
Akademii Lapco Poland Wyzwania w chirurgii, Skalpel, Co 
nowego w chirurgii. Przez ponad rok była to jedyna forma 
szkoleń i dyskusji naukowych w ramach TChP.

Przedmiotem troski Prezydium ZG TChP oraz kon-
sultanta w dziedzinie chirurgii ogólnej były też zaburze-
nia szkolenia rezydentów chirurgii ogólnej ze względu na 
przekształcenia szpitali i oddziałów chirurgicznych w co-
vidowe, co znacznie ograniczyło możliwości zabiegowe 
adeptów chirurgii.

Pandemia spowodowała odroczenie i zawieszenie sty-
pendiów dla młodych chirurgów, ale pula stypendialna nie 
została zmniejszona.

W tych trudnych okolicznościach Prezydium ZG TChP 
spotykało się online co dwa tygodnie, a posiedzenia Za-
rządu Głównego w pięciu przypadkach odbyły się online.

Również sekcje TChP wykazywały wzmożoną działal-
ność naukowo-dydaktyczną w warunkach pandemicznych 
w formie online. Na uwagę zasługują: sekcja wideochirur-
gii, bariatrii, chirurgii endoskopowej.

W początkach kadencji odbyło się posiedzenie Zarzą-
du Fundacji Rozwoju Chirurgii, gdzie ustalono, że urzę-
dujący wiceprezes ZG TChP jest jednocześnie prezesem 
Zarządu Fundacji. W ostatnich miesiącach doszło do po-
rozumienia z zarządem Fundacji PPCH w zakresie zaległo-
ści płatniczych.

Podobnie jak w poprzednich kadencjach podejmowa-
no próby zmian w programach specjalizacyjnych w poro-
zumieniu z Konsultantem Krajowym w dziedzinie chirurgii 
ogólnej prof. Grzegorzem Wallnerem.

Poruszano kwestię roli Towarzystwa Chirurgów Pol-
skich w aktualnym systemie ochrony zdrowia w Polsce, 
stwierdzając, że role Towarzystw Naukowych są obecnie 
marginalizowane i mają niewielki wpływ na kształtowanie 
się systemu opieki zdrowotnej, m.in. brak wpływu na wy-
bór kierowników czy ordynatorów oddziałów.

W trakcie kadencji 2019 – 2021 przypadły ważne dla 
naszego Towarzystwa rocznice: 170. rocznica urodzin 
i 100. rocznica śmierci naszego patrona i założyciela Lu-
dwika Rydygiera.

Misterny plan obchodów rocznic wielkiego chirurga 
zniweczyła pandemia.

Zamiast planowanych obchodów w Toruniu, Krakowie 
i Lwowie udało się tylko zorganizować spotkanie w Krako-
wie z serią wykładów oraz spotkanie w Senacie RP z Uro-
czystą Uchwałą Rocznicową.

Dzięki wsparciu Marszałka Senatu profesora Tomasza 
Grodzkiego delegacja Zarządu Głównego TChP spotka-
ła się w lipcu 2020 r. w Senacie Rzeczypospolitej, gdzie 
odbyła się uroczysta sesja Senatu poświęcona Ludwikowi 
Rydygierowi. Sesji towarzyszyła wystawa pamięci wielkie-
go chirurga. Senat RP uczcił też pamięć naszego antenata 
jednogłośną Uroczystą Uchwałą Rocznicową.

W Krakowie natomiast oddaliśmy hołd naszemu patro-
nowi serią wykładów online dotyczących kolejnych okre-
sów życia Ludwika Rydygiera. Prezydium ZG TChP pełni 
patronat na odbudową miejsca urodzin Ludwika Rydygie-
ra w Dusocinie koło Grudziądza.

Nadal współpracujemy z Akademią Aesculap, organi-
zując kursy dla młodych chirurgów.

Czwartki Chirurgiczne organizowane z firmą White So-
lution pomogły rezydentom i specjalistom dzięki połącze-
niom internetowym wysłuchać wykładów, a następnie 
zadać pytania wykładowcom.

Rozpędu nabrały wydania programu Lapco Poland 
we współpracy z firmą Medtronic w rozwoju technik ma-
łoinwazyjnych chirurgii kolorektalnej, korzystając z wzor-
ców brytyjskich.

Webinaria organizowane w czasach pandemii pod pa-
tronatem Sekcji Wideochirurgicznej Chirurg kontra SARS-
-CoV-2 oraz Chirurg kontra SARS-CoV-2. Nowa era cieszyły 
się popularnością w społeczności chirurgów.

Przechodząc do spraw organizacyjnych, należy stwier-
dzić, że Prezes TChP w imieniu Zarządu Głównego podpi-
sał umowę z kancelarią prawną „Patryk Chodkowski”.

Sprawozdanie Prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich
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Komisja statutowa we współpracy z Kancelarią Praw-
ną oraz Zarządem Głównym rekomenduje poprawki w za-
kresie statutu dotyczące rekomendacji kandydatów na 
Członka Honorowego Towarzystwa Chirurgów Polskich, 
jego praw oraz przywrócenia wybierania Sekretarza Ge-
neralnego TChP spośród członków Towarzystwa.

Mimo trudnych warunków trwały prace nad tworze-
niem wytycznych na temat leczenia przetok jelitowych 
pod przewodnictwem prof. J. Sobockiego, czy też powsta-
ły wspólne wytyczne TChP z PTCHO do udzielania akre-
dytacji dla ośrodków wykonujących zabiegi cytoredukcji 
oraz procedury HIPEC.

Prof. Wiesław Tarnowski reprezentował Zarząd Głów-
ny TChP w rozmowach dotyczących chirurgii onkologicz-
nej.

Zarząd Główny promował też tworzenie wytycznych 
i rekomendacji w chirurgii bariatrycznej i kolorektalnej.

Podobnie Zarząd Główny zaakceptował tworzenie no-
wego interdyscyplinarnego podręcznika chirurgii.

Ostatnie miesiące działania Prezesa, Prezydium i Za-
rządu Głównego TChP to starania, aby mimo ogrom-
nych trudności spowodowanych pandemią 70. Jubile-
uszowy Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich odbył 
się na żywo w zaplanowanym przed laty terminie 15-
18.09.2021 r. Naukowo Kongres przygotowany został 
przez Sekcje Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Chciałbym z tego miejsca podziękować całemu Za-
rządowi Głównemu Towarzystwa Chirurgów Polskich za 
pracę w tej „szalonej” kadencji, a szczególnie gorąco Pre-
zydium Zarządu Głównego TChP za ścisłą współpracę, 
optymizm i wsparcie.

Dziękując, nie zapominam także o wielkim wkładzie 
pracy Pani Dyrektor TChP Mirosławy Misiewicz i Pani Ka-
tarzyny Koniarczyk, księgowej TChP.

Pamiętajcie proszę, że ponad 130-letnia tradycja To-
warzystwa Chirurgów Polskich to My wszyscy i każdy 
z Nas.

Prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski
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I. STYPENDIA PRZYZNAWANE PRZEZ TCHP 
Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

Stypendia TChP były stałymi aktywnościami Towarzystwa 
w zakresie przyznawania środków na kształcenie młodych 
chirurgów. Stypendia przyznawane są dwa razy w roku. 
Warunkiem uzyskania stypendium było terminowe złoże-
nie prawidłowo wypełnionego formularzu wniosku o sty-
pendium, CV kandydata potwierdzone przez kierownika 
naukowego i/lub kierownika specjalizacji, rekomendacji 
kierownika naukowego i/lub specjalizacji kandydata oraz 
listy publikacji i ogłoszeń zjazdowych kandydata potwier-
dzonych przez ordynatora lub Kierownika Kliniki.

Celem stypendiów Towarzystwa Chirurgów Polskich 
było umożliwienie młodym chirurgom w trakcie specjali-
zacji, członkom TChP odbycia stażu we wskazanym przez 
kierownika specjalizacji polskim lub zagranicznym ośrod-
ku chirurgicznym, po uzyskaniu potwierdzenia kierownika 
danego ośrodka o gotowości przyjęcia kandydata na ww. 
staż.

Inne formy wykorzystania stypendium to: udział 
w zjazdach celem przedstawienia własnych doniesień, 
odbycie kursów dokształcających w kraju lub za granicą.

Z powodu pandemii decyzją Prezydium realizacja sty-
pendiów przyznanych w 2019 i 2020 roku jest możliwa do 
końca 2021 roku.

Stypendia – rok 2019
Stypendia przyznane w postępowaniu zimowym 2019 

– decyzja Zarządu Głównego TChP z dnia 2 marca 2020 
roku; stypendia zagraniczne w kwocie 1500 €: Jadwiga 
Dworak (Kraków), Piotr Zarzycki (Kraków)

Stypendia – rok 2020
Stypendia przyznane w postępowaniu letnim 2020 – 

decyzja Zarządu Głównego TChP z dnia 25 maja 2020 
roku; stypendia zagraniczne w kwocie 1500 €: Katarzyna 
Bartosiak (Warszawa), Michał Wysocki (Kraków).

Stypendia przyznane w postępowaniu zimowym 2020 
– decyzja Zarządu Głównego TChP z dnia 22 lutego 2021 
roku; stypendia zagraniczne w kwocie 1500 €: Magdalena 
Pisarska-Adamczyk (Kraków).

W postępowaniu letnim 2021 nie wpłynęły wnioski.

II. GRANT NAUKOWY PREZESA NA 70. KONGRES 
TCHP

W celu zachęcenia jak największej liczby chirurgów do 
prezentacji prac na 70. Kongresie TChP w Toruniu Prezes 

ZG TChP ogłosił konkurs na najlepszą pracę naukową pre-
zentowaną podczas 70. Kongresu TChP.

Nagrody finansowe zostaną przyznane w następują-
cych kwotach:

Za I miejsce – 3000 zł, za II miejsce – 2000 zł, za III 
miejsce – 1000 zł, za miejsca IV-XII po 500 zł.

III. GRANT EDUKACYJNY „STAŻ CHIRURGIA 
KOLOREKTALNA”

W ramach umowy o współpracy z firmą Takeda członko-
wie TChP wezmą udział w warsztatach praktycznych po-
święconych chirurgii przetok okołoodbytniczych w cho-
robie Leśniowskiego-Crohna. Umowa zastała zawarta do 
roku 2023 i w ramach tej umowy w stażu będzie mogło 
wziąć udział 12 osób. Pierwszy staż odbędzie się w Pradze 
w dniach 25-27 sierpnia 2021. Grant uzyskały następują-
ce osoby: Agata Diakun, Łukasz Pietrzyk, Marcin Włodar-
czyk, Agnieszka Dworzyńska

IV. GRANT EDUKACYJNY OLYMPUS

W ramach umowy o współpracy z firmą Olympus, To-
warzystwo Chirurgów Polskich przyzna 3 celowane sty-
pendia o wartości 5000 zł netto każde dla lekarzy, którzy 
uzyskają najlepszy wynik z egzaminów endoskopowych 
oraz otrzymają pozytywną rekomendację Zarządu Sekcji 
Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa w celu umożliwienia 
najlepszym chirurgom dalszego profesjonalnego kształce-
nia.

V. WSPÓŁPRACA TOWARZYSTWA CHIRURGÓW 
POLSKICH I AKADEMII AESCULAP W LATACH 
2019-2021

W ramach podpisanej umowy o współpracy z Akademią 
Aesculap w latach 2019-2021 roku Towarzystwo Chi-
rurgów Polskich planowało zorganizowanie dla swoich 
członków w trakcie specjalizacji praktycznych kursów 
chirurgicznych. Niestety z powodu pandemii udało się 
zrealizować jeden kurs w Akademii Aesculap w Nowym 
Tomyślu: „Podstawy laparoskopii”, 30-31.07.2021 (pro-
wadzenie: Prof. Marek Jackowski i Dr n. med. Jacek Piąt-
kowski).

Warunkiem udziału w kursie było terminowe złożenie 
prawidłowo wypełnionego formularza wniosku o kurs, 

Działania Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich w latach 2019-2021
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podpisanego regulaminu oraz CV kandydata. Decydowała 
kolejność zgłoszeń.

Lista uczestników: Magdalena Mizera, Maciej Kozioł, Ra-
dosław Skorek, Piotr Kluska, Wojciech Roguła, Przemy-
sław Gajewski, Alena Markava, Joanna Żurkowska, Jakub 
Krystian, Karolina Rodak-Mirocka

VI. WSPÓŁPRACA PARTNERSKA TOWARZYSTWA 
CHIRURGÓW POLSKICH

W kadencji 2019-2021 w ramach umowy partnerskiej To-
warzystwo nawiązało współpracę z firmami, które przeka-
zały kwoty na działania statutowe TChP:

• Aesculap Chifa – 100 000,00 zł netto
• Medtronic – 250 000,00 zł netto – na realizację 

programu Lapco, kontynuacja z poprzedniej 
kadencji

• Olympus – 20 000,00 zł netto (darowizna)
• Olympus – 50 000,00 zł netto
• Johnson & Johnson Poland – 140 000,00 zł netto
• Takeda Pharma – 10 000,00 zł netto

Towarzystwo Chirurgów Polskich podpisało również umo-
wę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym na prze-
prowadzenie szkolenia dla osób, członków TChP, które 
występują w charakterze biegłych dla celów sporządzania 
opinii. W szkoleniach bierze udział 10 członków TChP.

Towarzystwo zawierało umowy z firmami: Olympus, 
Medtronic, Johnson & Johnson, Erbe Polska, Karl Storz 
Polska na sponsoring cyklu webinariów: „Chirurg kontra 
SARS-CoV-2. Jak odnaleźć się w zgiełku epidemii” oraz 
„Chirurg kontra SARS-CoV-2. Nowa Era”

VII. CZŁONKOSTWA HONOROWE TOWARZYSTWA 
CHIRURGÓW POLSKICH

Podczas VII Posiedzenia ZG TChP dnia 22 lutego 2021 r. 
Komisja ds. Członków Honorowych przedstawiła sylwetki 
krajowych i zagranicznych kandydatów na członków ho-
norowych. W wyniku głosowania tajnego ZG TChP przy-
znał tytuły honorowe następującym osobom:

Kandydaci krajowi:
1. Prof. Jerzy Arendt
2. Prof. Henryk Dadan
3. Prof. Krzysztof Grabowski
4. Dr n. med. Franciszek Hadasik
5. Dr n. med. Marian Janowski
6. Prof. Jacek Starzewski

7. Prof. Marek Szczepkowski

Kandydaci zagraniczni:
1. Prof. Aleksander Herold
2. Prof. Thomas Schiedeck
3. Prof. Mario Trompetto

VIII. PATRONATY TOWARZYSTWA CHIRURGÓW 
POLSKICH

W okresie sprawozdawczym Towarzystwo Chirurgów Pol-
skich objęło patronatem następujące Konferencje i inne 
edukacyjne inicjatywy:

Konferencje:
• 6th Lublin International Medical Congress, 

28-30.11.2019, Lublin
• XV Mazowieckie Dni Chirurgiczne, 15-16.11.2019, 

Warszawa
• Chirurgia w Onkologii – „rendez-vous & quality” 

w leczeniu raka, 13-14.12.2019, Kraków
• Chirurgia 2020 – co nowego?, 21-22.02.2020, Łódź
• Juvenes Pro Medicina 2020, 15-16.05.2020, Łódź
• International Symposium on Innovative Expert 

Hepatobiliary Surgery “Les Compagnons Hepato-
Biliaires” w ramach X Jubileuszowego Międzynaro-
dowego Sympozjum „Postęp w chirurgii i transplan-
tacji wątroby”, 4-6.06.2020, Warszawa

• MedInnovations-Robotics, Artificial Intelligence 
and Imaging in Medicin, 21.03.2020, Poznań

• III Lubelsko-Krakowskie Dni Chirurgiczne „Choroby 
Przełyku i Żołądka”, 15-16.05.2020, Kraków

• Cykl konferencji Skalpel 2020
• VII I  Międzynarodowe Dni  Trzustkowe, 

8-10.10.2020, Gdańsk
• II Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej, 

15-17.10.2020,
• Chirurgia bariatryczna w czasie pandemii CO-

VID-19”, 08.06.2020
• Interdyscyplinarna współpraca w diagnostyce i lec-

zeniu pacjentek z wczesnym HER2+ rakiem piersi, 
08.10.2020

• I’m gonna be a scientist!, 15-16.01.2021, Łódź
• Chirurgia 2021 – co nowego?, 25-27.02.2021
• Juvenes Pro Medicina 2021, 14-15.05.21, Łódź
• 29. Międzynarodowa Konferencja Studentów 

Uczel ni Medycznych, 22-24.04.21, Kraków
• Barialink 5Y anniversary, 05.06.2021
Prezes TChP aktywnie uczestniczył w przygotowa-

niu programu naukowego II Kongresu Chirurgii Minimal-
nie Inwazyjnej, 15-17.10.2020, który odbył się z Lublina 
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w trybie online. Było w sumie ponad 500 łączeń, 16 go-
dzin wykładów, 37 wykładowców z różnych krajów. Pre-
zes TChP współprzewodniczył Kongresowi wraz z Prof. 
Grzegorzem Wallnerem i prowadził kilka sesji naukowych.

Prezydium TChP aktywnie uczestniczyło w prowadze-
niu Konferencji Chirurgia 2021 – co nowego?, 
25-27.02.2021, w postaci webinarium.

Czwartki Chirurgiczne
Towarzystwo Chirurgów Polskich udzieliło patronatu 

i wsparcia merytorycznego dla cyklu wideowarsztatów dla 
chirurgów pod tytułem Czwartki Chirurgiczne.

Odbyło się 18 wideoszkoleń z udziałem wielu człon-
ków ZG TChP jako prelegentów. Łączna oglądalność 
w wydarzeniach na żywo – 2653. Liczba pobrań materia-
łów przez lekarzy, którzy nie brali udziału w wydarzeniach 
na żywo – 1803.

Tematy poruszane podczas Czwartków to:
• 19 września 2019 - dr n. med. Marek Zawadzki – 

Chirurgia robotowa fakty i mity
• 10 października 2019 – prof. dr hab. n. med. Adam 

Dziki – Najczęstsze problemy proktologiczne
• 24 października 2019 – prof. dr hab. n. med. 

Krzysztof Zieniewicz – Kalectwo dróg żółciowych
• 14 listopada 2019 – prof. dr hab. n. med. Tomasz 

Banasiewicz – Współczesne metody leczenia ran
• 12 grudnia 2019 – prof. dr hab. n. med. Krzysztof 

Paśnik – Chirurgia żołądka z uwzględnieniem tech-
nik małoinwazyjnych

• 13 lutego 2020 – dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr 
– Chirurgia małoinwazyjna w onkologii

• 27 lutego 2020 – dr hab. n. med. Piotr Major – Pol-
skie rekomendacje bariatryczne

• 23 kwietnia 2020 – dr hab. n. med. Kryspin Mitura 
– Aktualne zasady chirurgicznego leczenia przepu-
klin pachwinowych i brzusznych

• 21 maja 2020 – dr hab. n. med. Łukasz Dziki – 
Wznowa raka jelita grubego

• 28 maja 2020 – prof. dr hab. n. med. Marek Jac-
kowski – Chirurgia w leczeniu ostrego zapalenia 
trzustki

• 18 czerwca 2020 – prof. dr hab. n. med. Wiesław 
Tarnowski – Przepukliny rozworu przełykowego 
przepony. Leczenie refluksu żołądka

• 13 sierpnia 2020 – dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec 
– Jak zracjonalizować postępowanie chirurgiczne 
w dobie COVID-19?

• 17 września 2020 – dr hab. n. med. Jacek Szeliga 
– Rola technik małoinwazyjnych w chirurgii kolo-
rektalnej

• 22 października 2020 – prof. dr hab. n. med. Adam 
Dziki – Problemy chirurgiczne w leczeniu choroby 
Crohna

• 19 listopada 2020 – prof. dr hab. n. med. Krzysztof 
Zieniewicz – Rak wątrobowokomórkowy – współ-
czesne metody leczenia chirurgicznego

• 3 grudnia 2020 – prof. dr hab. n. med. Krzysztof 
Paśnik – Urazy jamy brzusznej

• 29 kwietnia 2021 – dr hab. n. med., prof. UMK Ma-
teusz Jagielski – Rola endoterapii w leczeniu zapa-
lenia trzustki na przykładzie chorych

• 17 czerwca 2021 – prof. dr hab. n. med. Piotr My-
śliwiec, dr hab. n. med. Jacek Sobocki, prof. CMKP 
– COVID-19 w praktyce chirurgicznej. Czego się 
nauczyliśmy, a czego jeszcze nie wiemy?

Do końca 2021 roku w ramach partnerstwa zrealizo-
wanych będzie jeszcze 5 szkoleń.

Towarzystwo Chirurgów Polskich udzieliło patrona-
tu webinariom organizowanym w czasie pandemii przez 
Sekcję Wideochirurgii: „Chirurg kontra SARS-CoV-2. Jak 
odnaleźć się w zgiełku epidemii” oraz „Chirurg kontra 
SARS-CoV-2. Nowa Era”. Obyło się w sumie 7 webinariów. 
Prezes TChP, Prof. Marek Jackowski aktywnie uczestniczył 
w tych webinariach.

Kolejny cykl webinariów pod patronatem TChP orga-
nizowanych w kadencji 2019-2021 to cykl „Wyzwania 
w chirurgii”. Cykl jest organizowany przez Sekcję Wide-
ochirurgii przy współpracy z firmą Olympus. W sumie od-
było się 6 sesji, kolejne są zaplanowane do końca 2021 
roku.

W ramach realizacji programu Lapco, firma Medtronic 
przygotowała cykl szkoleń online Akademia Lapco Poland. 
Towarzystwo Chirurgów Polskich udzieliło patronatu nad 
tym wydarzeniem edukacyjnym. W kadencji 2019-2021 
odbyło się 6 sesji, które komentował Prezes TChP:

• 13.01.21 – „Nowoczesne narzędzia i techniki ze-
spoleń w chirurgii kolorektalnej”

• 24.02.21 – „Wycięcie esicy”
• 24.03.21 – „Hemikolektomia prawostronna”
• 14.04.21 – „Hemikolektomia lewostronna”
• 19.05.21 – „Przednia amputacja odbytnicy”
• 23.06.21 – „Brzuszno-kroczowa amputacja odbyt-

nicy”
Towarzystwo Chirurgów Polskich udziela patronatu 

kampanii społecznej: „Badam się!#BoChcęŻyć“. Celem 
kampanii, skierowanej do osób dorosłych, zwłaszcza 
z grup ryzyka, jest zachęcenie i zmotywowanie do udzia-
łu w badaniach profilaktycznych, przesiewowych oraz 
konsultacjach lekarskich, pomimo pandemii koronawiru-
sa, aby zapewnić kontrolę stanu zdrowia oraz umożliwić 
wczesne wykrycie dolegliwości i chorób cywilizacyjnych 
w celu ich skutecznego leczenia.
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Towarzystwo Chirurgów Polskich udzieliło patronatu 
II edycji programu: „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Kli-
nicznego – Leczenie przez żywienie”. Celem tej kampanii 
jest spopularyzowanie żywienia klinicznego oraz pomoc 
pacjentom niedożywionym w skuteczniejszej walce z cho-
robą.

W ramach przygotowań do Kongresu EAES, który miał 
się odbyć w Krakowie w czerwcu 2020 (Kongres został 
przełożony na rok 2022 ze względu na pandemię CO-
VID-19), Sekcja Wideochirurgii ogłosiła konkurs plastycz-
ny „Dzieci Chirurgom, Chirurdzy dzieciom”, którego celem 
było popularyzowanie zawodu chirurga wśród najmłod-
szych. Towarzystwo Chirurgów Polskich objęło patrona-
tem tę inicjatywę.

TChP udzieliło patronatu badaniu ankietowemu: „CO-
VID-19 – wiedza, przygotowanie i nastawienie chirur-
gów w Polsce w czasie kryzysu epidemicznego”, którego 
celem było zebranie danych na temat wiedzy, przygoto-
wania i nastawienia chirurgów do pracy w sytuacji epide-
mii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2.

IX. DNI RYDYGIEROWSKIE

W związku z przypadającą na 2020 rok 170. rocznicą uro-
dzin i 100. rocznicą śmierci Ludwika Rydygiera, Towarzy-
stwo Chirurgów Polskich ogłosiło obchody Dni Rydygie-
rowskich.

Obchody zostały zaplanowane na terenie wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego, z którego pochodził patron 
TChP. Zaplanowano m.in.: Konferencję Naukowo-Szkole-
niową w Toruniu, nadanie Prof. Ludwikowi Rydygierowi 
honorowego obywatelstwa miasta Chełmna, złożenie 
kwiatów pod Jego pomnikiem oraz zwiedzanie miasta 
„śladami Ludwika Rydygiera”, odwiedzenie Dusocina, 
miejsca urodzenia zasłużonego dla tego regionu świato-
wej sławy chirurga, w którym trwają prace remontowe 
domu Rydygiera. Towarzystwo Chirurgów Polskich patro-
nuje odbudowie domu rodzinnego Rydygiera w Dusocinie.

Następne spotkania Dni Rydygierowskich planowane 
były w Krakowie we wrześniu, a w październiku planowa-
ne było złożenie kwiatów na Jego grobie we Lwowie.

Niestety z powodu pandemii COVID-19 wszystkie 
wydarzenia zostały odwołane lub przekształcone w inną 
formę.

W związku z obchodami Dni Rydygierowskich, z inicja-
tywy Prezesa TChP, Prof. Marka Jackowskiego i przy za-
angażowaniu senatora Ryszarda Bobera, Senat RP w dniu 
1 lipca przyjął uchwałę w 100. rocznicę śmierci wielkiego 
polskiego chirurga Ludwika Rydygiera.

Delegacja TChP wzięła udział w posiedzeniu Senatu 
i spotkaniu z Marszałkiem Senatu RP, Prof. Tomaszem 

Grodzkim. W spotkaniu wzięli udział: Prof. Marek Jackow-
ski, Prof. Krzysztof Zieniewicz, Prof. Wiesław Tarnowski, 
Prof. Piotr Richter, Prof. Maciej Słodkowski, Mirosława 
Misiewicz

W dniu 1 lipca została również zaprezentowana w bu-
dynku Senatu wystawa upamiętniająca życie i twórczość 
wielkiego polskiego chirurga, którą otworzyli wspólnie 
Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, senator Ryszard Bober 
(autor uchwały), przedstawiciele Towarzystwa Chirurgów 
Polskich i samorządowcy z województwa kujawsko-po-
morskiego. Wystawa miała na celu przypomnienie i upa-
miętnienie światowej sławy chirurga.

W dniach 4-5 grudnia obyła się online konferencja 
naukowa upamiętniająca Ludwika Rydygiera: „Chirurgia 
żołądka. Historia i współczesność”, organizowana przez 
I Katedrę Chirurgii Ogólnej UJ CM, Towarzystwo Chirur-
gów Polskich oraz Krakowskie Stowarzyszenie im. L. Ry-
dygiera. Zarząd TChP, Prezydium aktywnie brało udział 
w przygotowaniu sesji naukowych oraz prowadzeniu Se-
sji.

X. SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Składkę członkowską w latach 2019-2021 można było 
wpłacać na konto bankowe Towarzystwa Chirurgów Pol-
skich.

• 200 zł – dla Członków Zwyczajnych
• 100 zł – dla Członków Zwyczajnych w trakcie spe-

cjalizacji
Podział składki 60% dla ZG TChP, 40% dla Oddziałów 

TChP.

XI. STATUT

Komisja statutowa, we współpracy z Kancelarią Prawną 
Patryk Chodkowski oraz Zarządem Głównym konsultowa-
ła na kolejnych posiedzeniach Zarządu Głównego propo-
zycje zmian w Statucie w zakresie następujących paragra-
fów:

§ 15 –  prawo rekomendowania kandydatów na Człon-
ka Honorowego TChP rozszerzone o członków 
wybieralnych Zarządu Głównego TChP

§ 15 –  prawa Członka Honorowego TChP będącego 
cudzoziemcem oraz Członka Honorowego legi-
tymującego się polskim obywatelstwem

§ 26 –  Sekretarz Generalny TChP otrzymuje prawo 
głosu jako członek Zarządu TChP

§ 39 –  Sekretarz Generalny jest wybierany spośród 
członków Towarzystwa
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Propozycje te zostaną przedyskutowane oraz ewentu-
alnie przegłosowane na Walnym Zgromadzeniu Członków 
TChP na 70. Kongresie TChP w Toruniu w dn. 16 września 
2021 r.

XII. UDZIAŁ TCHP W DZIAŁANIACH NA RZECZ 
ONKOLOGII W POLSCE

W II połowie 2019 r. Minister Zdrowia powołał Zespół 
ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, w skład którego 
wchodzili przedstawiciele m.in. organizacji naukowych 
i samorządu lekarskiego. Do Zespołu NSO Zarząd Główny 
TChP wydelegował prof. dr. hab. n. med. Wiesława Tar-
nowskiego.

Główne cele NSO to:
1. Wzrost odsetka osób przeżywajacych 5 lat od za-

kończenia terapii onkologicznej
2. Zwiększenie wykrywalności nowotworów we wcze-

snych stadiach
3. Poprawa jakości życia w trakcie i po zakończonym 

leczeniu

Podczas serii spotkań NSO ustalono główne założenia 
programu. Wyodrębniono obszary, które bedą wymagały 
intensywnych działań i zwiększonych nakładów finanso-
wych, czyli:

1. Inwestycje w kadry
2. Inwestycje w edukację: prewencja pierwotna i styl 

życia
3. Inwestycje w pacjenta: prewencja wtórna

4. Inwestycje w naukę i innowacje
5. Inwestycje w system opieki onkologicznej

Na kolejnych posiedzeniach ustalono harmonogram dzia-
łań i wdrażania NSO na poszczególne lata.

Niestety pandemia COVID-19 pokrzyżowała plany 
szczegółowego wdrażania NSO. Wiele obszarów nie zo-
stało zrealizowanych.

XIII. WYTYCZNE

Powstały wspólne wytyczne Towarzystwa Chirurgów Pol-
skich i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej dla 
udzielania akredytacji Towarzystw dla ośrodków wyko-
nujących zabiegi cytoredukcyjne oraz procedury HIPEC 
w leczeniu pierwotnych i wtórnych nowotworów otrzew-
nej.

XIV. POROZUMIENIE Z FUNDACJĄ POLSKIEGO 
PRZEGLĄDU CHIRURGICZNEGO

Na koniec kadencji udało się porozumieć z Fundacją Pol-
skiego Przeglądu Chirurgicznego w sprawie spłaty na-
leżności za niezapłacone faktury. Dzięki zaangażowaniu 
Prezesa TChP, Prof. Marka Jackowskiego, Prezesa Elekta 
Prof. Wojciecha Kielana i prawnika TChP, mec. Patryka 
Chodkowskiego sprawę spornych należności załatwiono 
polubownie, podpisując porozumienie.

Prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski
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SPRAWOZDANIA PRZEWODNICZĄCYCH 
ODDZIAŁÓW TERENOWYCH TOWARZYSTWA 

CHIRURGÓW POLSKICH 

KADENCJA 2019-2021

Sprawozdanie Zarządu Białostockiego Oddziału TChP z działalności w latach 
2019-2021

W okresie kadencji Zarząd Białostockiego Oddziału To-
warzystwa Chirurgów Polskich działał w następującym 
składzie:

• Przewodniczący Oddziału:  
prof. dr hab. n. med. Jacek Dadan

• Wiceprzewodniczący Oddziału: 
dr hab. n. med. Zbigniew Kamocki

• Sekretarz Oddziału: 
dr n. med. Jerzy Łukaszewicz

Członkowie Zarządu:
• Dr n. med. Bolesław Astapczyk
• Dr n. med. Andrzej Bacharewicz
• Dr n. med. Tomasz Kozłowski – Przedstawiciel Koła 

Młodych Chirurgów

Skarbnikiem Oddziału był dr Mikołaj Czerniawski.

W skład komisji rewizyjnej wchodzili:
• Dr n. med. Bogna Okulczyk
• Dr Magda Ćwiklińska-Dworakowska
• Dr Y. Krupitsa

W związku z małą liczbą uczestników zebrania sprawoz-
dawczo-wyborczego, które odbyło się w dniu 11.04.2019, 
został przegłosowany wniosek o zredukowanie liczby 
członków wchodzących w skład Zarządu do 5 plus Prezes.

Podczas minionej kadencji Zarząd Oddziału zajmował 
się sprawami bieżącymi, problemami organizacyjnymi oraz 
osobowymi, jak również finansowymi. Z uwagi na syste-
matycznie malejącą liczbę członków Oddziału regularnie 
płacących bieżące składki wpływy finansowe na konto 
bankowe Oddziału były znikome, stąd też wydatki ogra-
niczono do niezbędnego minimum. Stan konta na począt-
ku kadencji wynosił: 16 199,74 zł plus 608,76 zł wolnej 
gotówki. Wydatki w okresie 12.04.2019 – 21.05.2020 
wynosiły 568 zł (opłata za trzy nekrologi). Bieżący stan 

finansowy wynosi 19 995,74 zł - na koncie Oddziału oraz 
40,76 zł w formie gotówkowej.

Oddział Białostocki w Zarządzie Głównym Towarzy-
stwa Chirurgów Polskich był reprezentowany tylko przez 
Przewodniczącego Oddziału.

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa Chirurgów Polskich 
opłacona składka członkowska do 31 marca każdego roku 
decyduje o przynależności do Towarzystwa Chirurgów 
Polskich. W związku z tym na chwilę obecną Białostocki 
Oddział TChP liczy 25 członków zwyczajnych i czterech 
członków honorowych. Taka liczba członków nie pozwala 
na wystawienie kandydata do Zarządu Głównego TChP, 
poza przewodniczącym Oddziału.

W okresie działalności Oddziału przyjęto czterech no-
wych członków.

W trakcie kadencji zmarło dziewięciu chirurgów (dane 
uzyskane z OIL). Oddział opublikował trzy nekrologi, 
w tym jeden, który nie został uwzględniony w sprawozda-
niu z minionej kadencji:

• 24.01.2018 – dr n. med. Jerzy Krymski – emery-
towany ordynator Oddziału Chirurgicznego w So-
kółce

• 21.01.2020 – dr n. med. Sergiusz Jarosz, chirurg – 
onkolog, wieloletni pracownik Białostockiego Cen-
trum Onkologii

• 14.10.2020 – dr n. med. Adam Cebulski, adiunkt 
i zastępca kierownika Kliniki Torakochirurgii UMB

Zarząd Oddziału przyjął ramowy program działania, któ-
ry niestety został zaburzony, jak wiele innych aktywno-
ści w kraju i na świecie, w związku z globalną pandemią 
choroby zakaźnej COVID-19 wywołaną koronawirusem 
SARS-CoV-2. Ostatnie dwie konferencje chirurgiczne 
w Białymstoku odbyły się w 2019 roku, a kolejne przy-
gotowywane na lata 2020 i 2021 ze względów epidemio-
logicznych nie mogły zostać przeprowadzone i zostały 
odwołane.
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W dniach 08-09.05.2019 na bloku operacyjnym 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku 
I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej UMB 
zorganizowała dwudniowe warsztaty chirurgiczne z za-
awansowanych operacji wideochirurgicznych w zakresie:

• chirurgii bariatrycznej z uwzględnieniem zabiegów 
rewizyjnych,

• chirurgii jelita grubego,
• chirurgii endokrynologicznej – tarczyca i nadnercza,
• chirurgii ogólnej – operacje przepuklin.

W dniach 09-11.05.2019 odbyła się XIII Konferencja 
„Jak uniknąć zdarzeń niepożądanych w chirurgii ogól-
nej” z udziałem gości zagranicznych. Organizatorem 
Konferencji była również I Klinika Chirurgii Ogólnej i En-
dokrynologicznej oraz Stowarzyszenie „Chirurgia Podla-
ska”. Uczestnikami Konferencji byli także członkowie Bia-
łostockiego Oddziału TChP.

W dniach 28.11-30.11.2021 odbyła się kolejna – dru-
ga międzynarodowa konferencja zorganizowana przez II 
Klinikę Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej pt. „Wy-
brane zagadnienia z chirurgii osób w podeszłym wieku”. 
Podobnie jak w maju, w konferencji listopadowej uczest-
niczyli również członkowie Białostockiego Oddziału TChP.

Poza tymi inicjatywami członkowie Oddziału byli syste-
matycznie informowani i czynnie uczestniczyli w wydarze-
niach chirurgicznych odbywających się w kraju w formie 
online, gdyż tylko taka forma działalności naukowo-szko-
leniowej w późniejszym okresie była możliwa. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się międzynarodowa konfe-
rencja zorganizowana przez prof. Piotra Richtera – „Chi-
rurgia żołądka, historia i współczesność” (4-5.12.2020), 
prof. Jacka Szeligę – „Warszawska jesień bariatryczna” 
(11-12.12.2020) oraz prof. Marka Dedecjusa – „Postępy 
w chirurgii tarczycy i przytarczyc” (28-29.01.2021). Prof. 
Piotr Myśliwiec, przewodniczący Sekcji Wideochirurgii 
TChP oraz członek Oddziału Białostockiego TChP, poza 
innymi aktywnościami, był inicjatorem ciekawego cy-

klu szkoleniowego pod hasłem „Wyzwania w chirurgii”, 
podczas którego co miesiąc, od lutego 2021, online były 
przedstawiane i omawiane najtrudniejsze operacje laparo-
skopowe z komentarzem doświadczonych wykładowców. 
Trwający nadal cykl szkoleniowy cieszy się dużą aprobatą 
środowiska chirurgicznego.

Istotnym wyróżnieniem dla Oddziału był fakt, że 
na VII Posiedzeniu Zarządu Głównego TChP w dniu 
22.02.2021 prof. Henryk Dadan, zgłoszony przez Zarząd 
Oddziału jako kandydat na Członka Honorowego TChP, 
został wybrany i otrzymał największą liczbę głosów.

Na uznanie i podniesienie rangi naukowej Oddziału 
zasługuje również fakt, że jego dwóch wieloletnich człon-
ków, pracowników I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokryno-
logicznej UMB – dr hab. n. med. Hady Razak Hady oraz 
dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec w 2021 r. otrzymali tytuł 
profesora.

W dniu 26.03.2021 I Klinika Chirurgii Ogólnej i En-
dokrynologicznej UMB, w ramach działalności Oddziału, 
zorganizowała spotkanie online z Panem prof. Banasiewi-
czem, który przedstawił swoje doświadczenia w zakresie 
profilaktyki zakażeń oraz zaopatrywania ran pooperacyj-
nych. Spotkanie, któremu towarzyszyła ożywiona dysku-
sja, było bardzo udane i cieszyło się dużym zainteresowa-
niem.

W dniu 21.05.2021, w ramach zebrania sprawozdaw-
czo-wyborczego, zorganizowano szkolenie pt.: „Leczenie 
przetok jelitowo-trzustkowych somatostatyną”.

Dziękując członkom Zarządu oraz wszystkim członkom 
Oddziału Białostockiego TChP za zaangażowanie i aktyw-
ność naukowo-szkoleniową przypadającą na tak trudny 
okres, liczę na dalsze ożywienie działalności Oddziału 
z możliwością organizowania w kolejnej kadencji zarówno 
konferencji, jak i spotkań, nie tylko w formie online, ale 
również „na żywo”, na co nadzieję daje systematycznie po-
prawiająca się sytuacja epidemiologiczna w kraju

Prof. dr hab. n. med. Jacek Dadan
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Towarzystwa  
Chirurgów Polskich

Sprawozdanie Zarządu Bydgosko-Toruńskiego Oddziału TChP 
z działalności w latach 2019-2021

Pandemia COVID-19 w ostatnich dwóch latach ograni-
czyła znacznie możliwości działalności Oddziału Byd-
gosko-Toruńskiego TChP.

Zorganizowano tylko dwa Zebrania:
1. Zebranie naukowo-szkoleniowe TChP w dniu 

28.11.2019 r.
Zebranie było poświęcone problematyce osób ze sto-

mią. W naszym województwie żyje około 2000 osób 
ze stomią.

Dr hab. n. med. Wojciech Szczęsny, prof. UMK, przy-
pomniał wskazania, zasady wyłaniania stomii jelitowej 
oraz omówił problemy osób ze stomią.

Dr hab. n. med. Zbigniew Banaszkiewicz, prof. UMK, 
poruszył problem chorych z chorobami zapalnymi jelit, 
u których w przebiegu leczenia wyłoniono stomię.

Mgr Monika Przymus, psycholog, wykład swój poświę-
ciła problemom, jakie napotykają chorzy po wyłonieniu 
stomii na drodze powrotu do zdrowia i normalnego funk-
cjonowania w społeczeństwie.

2. Konferencja naukowo-szkoleniowa „Problemy 
współczesnego anestezjologa” zorganizowana 
wspólnie z :
• Katedrą Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Col-

legium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

• Katedrą Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onko-
logicznej, Collegium Medicum im. L. Rydygiera 

w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu

• Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii Sekcja Geriatryczna

• Katedrą Mikrobiologii Collegium Medicum w Byd-
goszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toru-
niu

Zaproszeni wykładowcy przedstawili wiele istotnych 
problemów w pracy chirurga dotyczących gojenia ran.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz (Poznań) 
omówił powikłania i sposoby leczenia ran zakażonych.

Prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek-Komkow-
ska omówiła mikrobiologię zakażonych ran przewle-
kłych.

Dr hab. n.med. Zbigniew Banaszkiewicz przedstawił 
własne obserwacje zakażeń miejsca operowanego.

Członkowie naszego Oddziału Bydgosko-Toruńskiego 
TChP brali również czynny udział w zjazdach i sympozjach 
polskich i zagranicznych w znakomitej większości w syste-
mie webinaria online

Członkowie naszego Oddziału publikowali prace na-
ukowe w czasopismach polskich i zagranicznych.

W 2021 roku Zarząd Główny nadał tytuł Członka Ho-
norowego dr. n. med. Marianowi Janowskiemu.

Jako Przewodniczący Oddziału brałem udział w po-
siedzeniach ZG TChP, przekazując następnie ustalenia na 
posiedzeniach Zarządu Naszego Regionu.

Dr hab. n. med. Zbigniew Banaszkiewicz

Sprawozdanie Zarządu Dolnośląskiego Oddziału TChP  
z działalności w latach 2019-2021

Dnia 16.04.2019 r., po posiedzeniu wyborczym (580), 
odbyło się wstępne spotkanie nowo wybranego Zarządu 
Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Pol-
skich w składzie:

Dr hab. n. med. Paweł Domosławski – Przewodniczący
Dr hab. n. med. Renata Taboła – Sekretarz
Dr hab. n. med. Adam Rzechonek – Skarbnik

Członkowie:
• Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Grzebieniak
• Prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz
• Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Grabowski

• Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jabłecki
• Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kielan
• Dr hab. n. med. Jan Gnus
• Dr hab. n. med. Krzysztof Kaliszewski
• Dr n. med. Kazimierz Pichlak
• Dr n. med. Willi Hauzer
• Dr n. med. Grzegorz Marek

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
• Dr n. med. Marek Kaźmierczyk
• Dr n. med. Robert Tarnawa
• Dr n. med. Julia Rudno Rudzińska
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Kolejne posiedzenia odbywały się w następującym po-
rządku:

• 581. Posiedzenie 19.11.2019 organizowane przez 
Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Onkolo-
gicznej i Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego we Wrocławiu, organizator: Prof. 
dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz. Również wte-
dy odbyło się posiedzenie Zarządu.

• 582. Posiedzenie 21.01.2020 organizowane przez 
Katedrę i Klinikę Chirurgii i Urologii Dziecięcej 
UMED, kierownik: Prof. dr hab. n. med. Dariusz 
Patkowski. Przed posiedzeniem odbyło się spotka-
nie Zarządu.

Spotkanie Zarządu odbyło się w wersji online na plat-
formie ZOOM dnia 24.11.2020 z powodu pandemii.

• 583. Posiedzenie 17.03.2020, które miało być or-
ganizowane przez Katedrę i Klinikę Chirurgii Naczy-
niowej, Ogólnej i Transplantacyjnej UM we Wro-
cławiu, kierownik: Prof. dr hab. n. med. Dariusz 
Janczak, nie odbyło się również z powodu pande-
mii.

Zaplanowane były również Posiedzenia organizowane 
przez Oddział Kardiochirurgii oraz wyjazdowe Posiedze-
nie w Miliczu, które miało się odbyć w czerwcu 2020 r. 
Posiedzenia nie odbyły się.

Kolejne spotkanie Zarządu odbyło się w wersji online 
na platformie ZOOM dnia 15.02.2021 o godzinie 12.00.

Od marca 2020 do maja 2021 r. obowiązywał zakaz 
zgromadzeń z powodu utrzymującej się pandemii.

Z każdego zebrania z posiedzenia Zarządu sporządza-
no szczegółowe protokoły.

Na zebraniach były omawiane sprawy bieżące Towa-
rzystwa, przedstawiane były informacje z posiedzenia Za-
rządu Głównego Towarzystwa, omawiane sprawy finanso-
we, informacje na temat planowanych posiedzeń i bieżąca 
sytuacja epidemiczna oraz związane z nią problemy dzia-
łalności oddziałów chirurgicznych.

Po wnikliwej analizie dokonywano również przyjęcia 
nowych członków w skład Towarzystwa.

Podsumowując działalność Towarzystwa w ostat-
nim dwuletnim okresie, należy szczególnie podkreślić, 
że głównymi problemami nurtującymi Towarzystwo jest 
sprawa opłacania składek członkowskich, niska frekwen-
cja chirurgów na nielicznych z powodu pandemii Posie-
dzeniach Towarzystwa oraz sprawy związane z aktywo-
waniem strony Dolnośląskiego Oddziału.

Strona internetowa Towarzystwa była umieszczona 
na serwerze Politechniki Wrocławskiej, następnie została 
zablokowana z powodu słabych zabezpieczeń, wynika-
jących ze starego oprogramowania. Po interwencji Prze-
wodniczącego została unowocześniona i przeniesiona na 
serwer Uniwersytetu Medycznego, obecnie dostęp do 
niej jest możliwy po wprowadzeniu całego adresu: http//
www.tchp.wroc.pl

Udostępnienie strony z łatwiejszego adresu: tchp.
wroc.pl jest obecnie w stadium prac i aktywacji.

Niepokojącym jest również fakt mniejszego zaintere-
sowania Towarzystwem młodych chirurgów.

Zarząd postanowił zmienić miejsce odbywania spo-
tkań. Posiedzenie wyborcze w dniu 18.05.2021 było 
ostatnim, które odbyło się w historycznej Sali Chirurgów 
im. Wiktora Brossa przy ulicy Skłodowskiej-Curie 66, 
w dawnym kompleksie klinik chirurgicznych. Ze względów 
technicznych budynek ten będzie wyłączony z działalno-
ści.

Podsumowując całokształt prac Zarządu, należy pod-
kreślić, że ustępujący Zarząd nie miał zbyt wielu możliwo-
ści, aby w pełni rozwinąć swoją działalność, co wynikało 
z ograniczeń pandemicznych. Uważamy, że organizowanie 
Posiedzeń online w czasie pandemii nie zastąpi spotkań 
rzeczywistych i nie sprzyja dyskusji nad problemami chi-
rurgicznymi i kształceniu praktycznym młodszych kole-
gów, jak to jest możliwe podczas osobistych kontaktów.

Dr hab. n. med. Paweł Domosławski
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Sprawozdanie Zarządu Gdańskiego Oddziału TCHP  
z działalności w latach 2019-2021

W kadencji 2019/20 roku Oddział Gdański Towarzy-
stwa Chirurgów Polskich miał okazję spotkać się 11 
razy. Spotkanie wyborcze ze względów formalnych na-
leżało powtórzyć. Członkowie Oddziału mieli możliwość 
uczestniczyć w licznych zebraniach naukowych – w tym 
w ramach spotkań Oddziału możliwy był udział w 3 kon-
ferencjach, w tym 2 o zakresie międzynarodowym. Człon-
kowie Oddziału byli gośćmi VIII Międzynarodowych Dni 
Trzustkowych – cyklicznej konferencji o tematyce pan-
kreatologicznej – w tej edycji skupionej wokół guzów 
torbielowatych i neuroendokrynnych, w ciągu 2 dni ob-
rad można było wysłuchać licznych ciekawych referatów 
prelegentów z kraju oraz z zagranicy. Ponadto członko-
wie mogli uczestniczyć w obradach I międzynarodowego 
kongresu „Dni Przepuklinowe”, podczas którego eksperci 
zarówno polscy, jak i z innych krajów europejskich prezen-
towali postępy w leczeniu przepuklin. Nie zabrakło rów-
nież możliwości uczestnictwa w zebraniach naukowych 
w ramach krajowych konferencji. Członkowie Oddziału 
gościli na konferencji Skalpel, wydarzeniu promowanemu 
przez Konsultanta Krajowego ds. chirurgii prof. Grzegorza 
Wallnera. Poza wydarzeniami o szerokim zakresie nie za-
brakło rokrocznie organizowanego zebrania połączonego 
z konkursem na najlepszy przypadek roku odpowiednio 
2019 i 2020. Podczas tych zebrań młodzi chirurdzy mieli 
możliwość podzielić się z resztą członków Oddziału naj-
ciekawszymi i najrzadszymi przypadkami chirurgiczny-
mi, z którymi przyszło im się mierzyć w mijającym roku. 
Z ważnych wydarzeń dla regionu pomorskiego członkowie 
TChP uczestniczyli w uroczystej Inauguracji Ośrodka 
Leczenia Nowotworów Otrzewnej, połączonej z bogatą 
w referaty sesją naukową. Tradycyjnie członkowie obec-
ni byli na otwarciu roku akademickiego 2020 z nabożeń-
stwem w Kaplicy Świętych Kosmy i Damiana w Bazyli-
ce Mariackiej w Gdańsku. Ze względów epidemicznych 
w roku 2021 spotkanie takie nie odbyło się. Również 
ze względu na pandemię COVID-19 zebrania Oddziału 

Gdańskiego na przełomie 2020/2021 zostały przeniesio-
ne na platformę online.

• 20.03.2019 – Zebranie wyborcze Oddziału Gdań-
skiego TChP – ze względów formalnych zebranie 
wymagało powtórzenia po okresie akceptowania 
składek za rok 2019

• 30.03.2019 – Zebranie naukowe TChP w ramach 
konferencji Skalpel 2019

• 18.04.2019 – ponowne Zebranie wyborcze Od-
działu Gdańskiego TChP – ustalono skład Zarządu 
na kadencję 2019/20

• 14-18.05.2019 – Zebranie szkoleniowo-naukowe 
w ramach I MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU 
„DNI PRZEPUKLIN”

• 11.10.2019 – tradycyjne otwarcie roku akademic-
kiego 2020 z nabożeństwem w Kaplicy Świętych 
Kosmy i Damiana w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, 
połączone z zebraniem Oddziału Gdańskiego TChP

• 25.10.2019 – Zebranie naukowe połączone z Inau-
guracją działalności Ośrodka Leczenia Nowotwo-
rów Otrzewnej

• 13.12.2019 – Zebranie naukowe poświęcone naj-
ciekawszemu przypadkowi roku 2019

• 27.03.2020 – Zebranie naukowe poświęcone zmia-
nom torbielowatym pola trzustkowego; ze wzglę-
dów epidemiologicznych spotkanie nie odbyło się.

• 8-9.10.2020 – Zebranie naukowe – udział w kon-
ferencji online „VIII Międzynarodowe Dni Trzustko-
we”

• 29.01.2021 – Zebranie naukowe poświęcone naj-
ciekawszemu przypadkowi roku 2020 (spotkanie 
online)

• 29.05.2021r – Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Gdańskiego Oddziału TChP (zebranie online)

Dr hab. n. med. Stanisław Hać
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Sprawozdanie Zarządu Krakowskiego Oddziału TChP  
z działalności w latach 2019-2021

Wybrany 09.04.2019 roku Zarząd i Przewodniczący sta-
nęli przed bezprecedensowym wyzwaniem, niemającym 
miejsca w przeszłości. Ambitne plany zorganizowania 
wspólnych posiedzeń naukowych naszego Oddziału wraz 
z Oddziałem Śląskim i Dolnośląskim, wzrost aktywności 
młodych chirurgów, wspieranie organizacji kursów i szko-
leń dla rezydentów, pomoc w kierowaniu naszych człon-
ków na staże krajowe i zagraniczne, współpraca z innymi 
towarzystwami naukowymi i Sekcjami TChP, stworzenie 
nowej strony internetowej i wielu innych musiały ulec 
radykalnemu ograniczeniu. Rok 2020 i pandemia CO-
VID-19, lockdown i obostrzenia z nią związane zamroziły 
działalność nie tylko naszego Towarzystwa, ale normalne 
funkcjonowanie całych społeczeństw. Z jednej strony 
obostrzenia związane z ograniczeniem pandemii, a z dru-
giej olbrzymie wyzwania, przed którymi stanęło nasze 
środowisko, jak i cały system ochrony zdrowia, wymusiły 
działanie w nadzwyczajnych warunkach. Pandemia z całą 
bezwzględnością obnażyła słabości naszego systemu 
ochrony zdrowia – braki kadrowe, niedofinansowanie, 
zarządzanie oparte o doraźne cele polityczne. Część od-
działów chirurgicznych zostało przemianowanych w tzw. 
oddziały „covidowe”.

Wszystkie te czynniki wpłynęły na spadek ilości zabie-
gów operacyjnych, brak możliwości realizacji programów 
szkolenia rezydentów.

W upływającej kadencji 2019¬2021 w szeregi naszych 
członków przyjęto 24 młodych chirurgów, a Krakowski 
Oddział TChP nadal jest najliczniejszym oddziałem w Pol-
sce. Liczba członków naszego oddziału jest na bieżąco 
korygowana zgodnie z opłacaniem składek członkow-

skich. Ze względu na charakter towarzystwa naukowego 
pierwszoplanowym zadaniem była organizacja spotkań 
naukowych z atrakcyjną tematyką wykładów i zaprosze-
niem specjalistów w danych dziedzinach. W tym okresie 
zorganizowano jedno spotkanie naukowe w trybie sta-
cjonarnym oraz trzy kolejne zebrania naukowe w trybie 
telekonferencji. Tematyka zebrań naukowych dotyczyła 
zagadnień istotnych z punktu widzenia codziennej prak-
tyki każdego chirurga, a także dyskusji na kontrowersyjne 
tematy, w tym obalające mity w chirurgii. Na zebraniach 
prezentowane były także aspekty prawne związane z wy-
konywaniem pracy lekarza chirurga. Od podstaw stworzo-
no nową stronę internetową naszego Oddziału. Domena 
tchp-krakow.pl została wykupiona przez nasz Oddział na 
dwa lata. Zwracam się z prośbą o aktywną współpracę 
w rozbudowie naszej strony internetowej, tak aby stała 
się nowoczesnym i atrakcyjnym narzędziem prezentują-
cym Krakowski Oddział Towarzystwa Chirurgów Polskich.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że Zarząd Od-
działu realizował zadania określone w statucie TChP na 
miarę możliwości w zaistniałej sytuacji pandemii SARS-
CoV-2, starając się zaktywizować swoich członków do 
pracy na rzecz Towarzystwa.

Na koniec pragnę podziękować za współpracę oraz 
wsparcie, którego doświadczałem w trakcie pełnionej 
przeze mnie przez dwa lata funkcji. Dziękuję zarówno 
członkom Zarządu, ordynatorom oddziałów chirurgicz-
nych w naszym regionie, jak i wszystkim aktywnym człon-
kom. 

Dr hab. n. med. Czesław Osuch
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Towarzystwa  
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Sprawozdanie Zarządu Łódzkiego Oddziału TChP  
z działalności w latach 2019-2021

W kadencji 2019-2021 Zarząd Oddziału Łódzkiego TChP 
pracował w składzie:

• Prof. Krzysztof Kołomecki – Przewodniczący
• Dr n. med. Jan Sopiński – Sekretarz
• Dr n. med. Masoud Hedayati – Skarbnik
• Prof. dr hab. n. med. Sławomir Jabłoński
• Dr hab. n. med. Radzisław Trzciński
• Dr n. med. Sławomir Nowerski
• Dr n. med. Miłosz Dobrogowski
• Dr n. med. Karol Sieniawski
• Dr n. med. Janusz Sztompka

Prace Zarządu w minionym okresie były znacznie utrud-
nione ze względu na stan pandemii, który w bardzo du-
żym stopniu ograniczał możliwość organizowania spotkań 
TChP.

Odbyły się cztery zebrania naukowe Towarzystwa, 
które poświęcone były następującym tematom: chirurgia 
tarczycy, przetoki jelitowe, chirurgia trzustki, chirurgia 
nadnerczy.

Uzyskano wpis Oddziału Łódzkiego TChP do podmio-
tów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, co umożliwiło przy-
znawanie punktów edukacyjnych osobom biorącym udział 
w zebraniach naukowych Oddziału.

Na zebraniach Zarządu przyjmowano nowych człon-
ków TChP.

Na wspólnym zebraniu Zarządu Oddziału i Ordynato-
rów Oddziałów Chirurgicznych omówiono zagadnienia 
związane z problematyką funkcjonowania oddziałów chi-
rurgicznych w okresie pandemii.

Zarząd powołał Zespół ds. Opiniowania Zdarzeń Nie-
pożądanych w Dziedzinie Chirurgii Ogólnej. Zespół zaopi-
niował jedną skargę rodziny chorego dotyczącą sposobu 
postępowania chirurgicznego.

Zarząd wystąpił z wnioskiem do Zarządu Głównego 
o nadanie czterem osobom, w tym trzem pochodzącym 
z Niemiec i Włoch, członkostwa honorowego TChP.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kołomecki
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Sprawozdanie Zarządu Lubelskiego Oddziału TChP  
z działalności w latach 2019-2021

W wymienionym powyżej okresie sprawozdawczym Od-
dział Lubelski TChP był organizatorem i współorganizato-
rem 2 spotkań naukowych i 1 warsztatów praktycznych.

W dniach 14-15 czerwca 2019 roku odbyła się w Lu-
blinie organizowana przez Oddział Lubelski i Oddział 
Krakowski TChP interdyscyplinarna konferencja dla chi-
rurgów gastrologów i specjalistów endoskopii w ramach 
Lubelsko-Krakowskich Dni Chirurgicznych. Konferencja 
cieszyła się dużym zainteresowaniem.

W grudniu 2019 roku w Lublinie odbyła się konferen-
cja na temat chirurgicznego leczenia nieszczelności zespo-
leń jelitowych i wykorzystania materiałów hemostatycz-
no-uszczelniających w chirurgii piersi. W spotkaniu wzięło 
udział ponad 40 chirurgów, a gościnne wykłady na temat 
doświadczeń własnych prowadził między innymi prof. To-
masz Banasiewicz. Na spotkaniu omówiono szeroko pro-
blematykę powikłań po zabiegach resekcyjnych w obrębie 
przewodu pokarmowego.

W roku 2019 członkowie Oddziału lubelskiego TChP 
prowadzili wykłady na zaproszenie w czasie odbywają-
cego się w czerwcu w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą kon-
gresu radiologicznego na temat diagnostyki chorób pie-
si i tarczycy. W czerwcu 2019 roku prowadzili również 
wykłady plenarne na międzynarodowym zjeździe gine-
kologicznym w Warszawie. Tematyka dotyczyła leczenia 
chirurgicznego raka piersi i stosowanych obecnie metod 
rekonstrukcyjnych. W lipcu 2019 roku brali czynny udział 
w praktycznych warsztatach rekonstrukcyjnych piersi or-

ganizowanych w Greiswaldzie. Tematem warsztatów było 
przetestowanie, opatentowanie i wprowadzenie na rynek 
nowego prototypu siatki do rekonstrukcji prepektoralnej 
piersi.

Rok 2020 był rokiem wprowadzenia całkowitego 
lock downu i obostrzeń covidowych, co całkowicie unie-
możliwiło realizację planowanych spotkań i szkoleń.

W latach 2020-2021 prof. Grzegorz Wallner organi-
zował online warsztaty z cyklu Skalpel i Kongres Chirurgii 
Minimalnie Inwazyjnej. Spotkania cieszyły się ogromną 
popularnością

W minionej kadencji w pracy Towarzystwa dużą uwa-
gę poświęcono młodemu pokoleniu lekarzy i studentów. 
Zorganizowano w ramach UM w Lublinie zajęcia fakulta-
tywne dla studentów I, II i V roku wydziału lekarskiego. Na 
wykładach w formie praktycznej, wykładowej, a następ-
nie zdalnej popularyzowane były tematy dermatochirurgii, 
chirurgii plastycznej i onkologicznej.

W okresie sprawozdawczym 2019-2021 uporządko-
wano sprawy finansowe Oddziału, uzupełniono adresy 
elektroniczne członków i wprowadzono tryb wyłącznie 
e-mailowego kontaktowania się członków.

W latach 2020-2021 przyjęto 3 nowych członków. Do 
marca 2021 składki za rok 2021 zapłaciło 35 osób. Obec-
nie 39 osób uregulowało składki za rok 2021.

Prof. dr hab. n. med. Barbara Madej-Czerwonka
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Sprawozdanie Zarządu Opolskiego Oddziału TChP  
z działalności w latach 2019-2021

Z przykrością stwierdzam, iż w okresie od września 2019 
roku do czerwca 2021 roku aktywność Opolskiego Od-
działu Towarzystwa Chirurgów Polskich była zdecydo-
wanie niższa niż w poprzedniej kadencji. Było to spo-
wodowane pandemią COVID-19 W tym czasie odbyły 
się 4 spotkania naukowe naszego Oddziału w dniach: 
08.10.2019 ( wspólne z Polskim Towarzystwem Kardiolo-
gii ), 19.11.2019, 18.12.2019, 03.03.2020. W trakcie tych 
spotkań wygłoszono kilkanaście referatów naukowych 
oraz wysłuchano wykładów zaproszonych gości. Następ-

nie ze względu na pandemię Zarząd Opolskiego Oddziału 
TChP spotykał się poprzez elektroniczne kanały komuni-
kacji.

W dniu 13.05.2021 odbyło się zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze Opolskiego Oddziału TChP. Deklaracje 
uczestników co do planowanej aktywności naukowej po-
zwalają z nadzieją patrzeć w przyszłość Opolskiego Od-
działu Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Dr n. med. Jacek Hobot

Sprawozdanie Zarządu Podkarpackiego Oddziału TChP  
z działalności w latach 2019-2021

W mijającej kadencji Oddział Podkarpacki TChP współor-
ganizował lub organizował następujące spotkania nauko-
we:

1. XX Podkarpackie Dni Onkologiczno-Chirurgiczne 
w dniach 05-06.12.2019 r., Hotel Arłamów

2. Zebranie oddziału TChP 30.12.2020 r., Classic 
Hotel, Rzeszów

Tematyka:
• Cukrzyca a zabieg operacyjny. Lek. M. Bieńkow-

ska
• Problemy chirurgii klatki piersiowej w praktyce 

oddziału ogólnochirurgicznego. Dr n. med. W. Ką-
dziołka

• Przegląd leczonych przypadków perforacji prze-
wodu pokarmowego w latach 2014-2019 na Od-
dziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala 
Specjalistycznego w Jaśle. Lek M. Borek.

Przyjęto do Oddziału Towarzystwa czterech nowych leka-
rzy w poczet członków zwyczajnych.

Rozwój Pandemii COVID-19 i związane z tym obo-
strzenia całkowicie uniemożliwiły w dotychczasowym 
trybie zwoływanie posiedzeń i organizowanie działalności 
naukowo-szkoleniowej.

Dr n. med. Szymon Niemiec
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Sprawozdanie Zarządu Śląskiego Oddziału TChP  
z działalności w latach 2019-2021

Dnia 22 maja 2019 r. w Domu Lekarza w Katowicach od-
było się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym 
głosami zebranych na kolejną kadencję 2019-2021 na 
Przewodniczącego Oddziału Śląskiego Towarzystwa Chi-
rurgów Polskich (OŚ TChP) wybrano prof. dr. hab. Marka 
Kaweckiego, jego zastępcą został dr n. med. Franciszek 
Hadasik, sekretarzem Oddziału dr n. med Mieszko Nor-
bert Opiłka, a skarbnikiem dr n. med. Wiktor Krawczyk, 
który przejął później również funkcję Przewodniczącego 
Koła Młodych od dr. n. med. Mateusza Majewskiego.

Zgodnie z deklaracją programową nowy Zarząd podjął 
intensywne działania mające na celu aktywizację środowi-
ska chirurgów Oddziału i zwiększenie frekwencji na jego 
spotkaniach. Realizowano to przez zwiększenie ich atrak-
cyjności – organizację spotkań wyjazdowych, warsztatów 
i szkoleń. Wszystkie te działania miały na celu integrację 
środowiska i tworzenie rodziny chirurgicznej – umożli-
wienie spotkania młodszych adeptów z doświadczonymi 
przedstawicielami zawodu.

Na potrzeby OŚ TChP została stworzona nowa witryna 
internetowa, wznowiono też aktywność na portalach spo-
łecznościowych Facebook oraz Twitter. Oprócz tradycyj-
nych form kontaktu, do których należy zaliczyć już pocztę 
elektroniczną wykorzystywaną również w formie listy ma-
ilingowej, do dyspozycji Członków oddano również moż-
liwość komunikacji drogą komunikatorów internetowych. 
Wszystko to pozwoliło stworzyć sprawnie działającą plat-
formę wymiany informacji między Członkami Oddziału 
Towarzystwa, umożliwiającą przekazywanie bieżących 
informacji dotyczących spotkań naukowych, dostępnych 
programów stypendialnych i innych ważnych wydarzeń 
z życia Towarzystwa.

Należy zaznaczyć, że część kadencji Zarządu przypa-
dła na szczególnie trudny i specyficzny okres, jakim był 
czas pandemii SARS-CoV-2. Pomimo braku możliwości 
pełnej realizacji zakładanego programu – w tym spotkań 
wyjazdowych, działania Zarządu nie zostały zawieszone. 
Naturalną i natychmiastową reakcją było przeniesienie 
części spotkań do przestrzeni wirtualnej, tematyce bieżą-
cych problemów poświęcone zostało też całe X Spotkanie 
Oddziału.

W ubiegłej kadencji zorganizowano 14 spotkań na-
ukowych, z czego sześć miało postać spotkań zdalnych. 
Spotkania tematyczne były organizowane we współpra-
cy ze śląskimi jednostkami chirurgii, a wykładowcami na 
nich byli wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Jedno 
ze spotkań wyjazdowych ponownie towarzyszyło obra-
dom Konferencji Polska Chirurgia co było możliwe dzięki 
ścisłej współpracy z konsultantem wojewódzkim ds. chi-

rurgii ogólnej prof. dr. hab. n. med. Zbigniewem Lorencem. 
Tradycyjnie część zebrań miała charakter integracyjny – 
do tych należały chociażby te towarzyszące Świętom 
Bożego Narodzenia. Były one organizowane we współ-
pracy z innymi Towarzystwami i środowiskami medycz-
nymi, a wykładowcami byli wybitni przedstawiciele nauki. 
W bieżącej kadencji wznowiono również cykl spotkań 
„Głos Młodego Chirurga”, na których wykłady prowadziły 
osoby w trakcie specjalizacji – spełniając tym samym cią-
żący na nich obowiązek będący częścią szkolenia specja-
lizacyjnego.

Kolejne spotkania, jakie zostały zorganizowane przez 
Oddział Śląski Towarzystwa Chirurgów Polskich w kaden-
cji 2019-2021:

1. I Spotkanie – Wyzwania chirurgii trzustki – 
2.09.2019 – Dom Lekarza – Katowice

2. II Spotkanie – wyjazdowe – Konferencja Polska 
Chirurgia – 11-12.10.2019 – Toruń

3. III Spotkanie – Postępy w leczeniu ran – 4.11.2019 
– Dom Lekarza – Katowice

4. IV Spotkanie – Świąteczne – Nowotwory jelit – 
9.12.2019 – Dom Lekarza – Katowice

5. V Spotkanie – Głos Młodego Chirurga – 
23.12.2019 – WSS nr 5 – Sosnowiec

6. VI Spotkanie – Enzymatyczna resekcja martwicy 
skóry – 13.01.2020 – Dom Lekarza – Katowice

7. VII Spotkanie – Głos Młodego Chirurga – 
10.02.2020 – WSS nr 5 – Sosnowiec

8. VIII Spotkanie – Zawód chirurga – historia i teraź-
niejszość – 9.03.2020 – Dom Lekarza – Katowice

9. IX Spotkanie – Głos Młodego Chirurga – 
25.05.2020 – Webinarium

10. X Spotkanie – Chirurgia w cieniu koronawirusa – 
29.06.2021 – Webinarium

11. XI Spotkanie – Prawo i Medycyna – 5.10.2020 – 
Webinarium

12. XII Spotkanie – Świąteczne – 7.12.2020 – Webina-
rium

13. XIII Spotkanie – Spotkanie z Francuzką – 8.02.2021 
– Webinarium

14. XIV Spotkanie – Głos Młodego Chirurga – 
22.03.2021 – Webinarium

Również w tej kadencji Zarząd kładł szczególny nacisk na 
motywację i aktywizację młodych osób, nie ograniczał 
się jedynie do osób specjalizujących się w chirurgii (czego 
dowodem jest cykl spotkań tym właśnie osobom dedy-
kowanych), ale jako grupę docelową uwzględnił również 
studentów uczelni medycznych. Niezwykle ważnym wy-
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darzeniem w tym aspekcie było nawiązanie bliskiej współ-
pracy ze studentami będącymi członkami chirurgicznych 
kół Studenckiego Towarzystwa Naukowego zainicjowanej 
listem otwartym Przewodniczącego Oddziału – prof. dr. 
hab. n. med. Marka Kaweckiego. Od tego czasu wszystkie 
te osoby mają ciągły i nieograniczony wstęp na spotkania 
naukowe OŚ TChP, co realnie zwiększa szanse zasilenia 
szeregów Członków TChP przez młodych adeptów sztuki 
chirurgicznej.

Za pozytywny efekt działań Zarządu OŚ TChP, pomimo 
trudnego czasu, należy uznać przyjęcie w tej kadencji 12 
nowych Członków Towarzystwa. Nieustannie trwają sta-
rania o pozyskiwanie nowych osób przez propagowanie 
aktywności naszej społeczności.

Wymiernym sukcesem obecnego Zarządu jest z pew-
nością znaczące poprawienie kondycji finansowej, co uzy-
skano poprzez indywidualne starania Przewodniczącego 
Oddziału prof. dr. hab. n. med. Marka Kaweckiego dla 
znalezienia sponsorów, tak samo jak ograniczenie kosz-
tów własnych przez samodzielną organizację promocji OŚ 
TChP – stworzenie i obsługę stron internetowych, me-
diów społecznościowych, oraz bieżącą działalność. Mimo 
że stan pandemii pokrzyżował pierwotne plany, środki te 
w przyszłości – zgodnie z ich przeznaczeniem, będą mo-
gły zostać spożytkowane dla ufundowania stypendiów dla 
Młodych Chirurgów skupionych wokół naszego Oddziału 

tak samo jak organizację atrakcyjnych spotkań wyjazdo-
wych dla Członków OŚ TChP.

Niezwykle ważną inicjatywą zakończoną powodze-
niem stała się promocja aż trzech przedstawicieli Oddziału 
Śląskiego do godności Członka Honorowego Towarzystwa 
Chirurgów Polskich. Kandydatury osób nominowanych do 
tej godności:

• Prof. dr. hab. n. med. Jerzego Arendta
• Prof. dr. hab. n. med. Jacka Starzewskiego
• Dr. n. med. Franciszka Hadasika
zostały zaakceptowane przez Zarząd Główny Towa-

rzystwa Chirurgów Polskich, co pozwoli przyznać naszym 
przedstawicielom ten zaszczytny tytuł podczas najbliższe-
go Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Członkowie Zarządu, tak samo jak wszyscy Członko-
wie Oddziału Śląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, 
nieustannie biorą czynny i bierny udział w licznych szkole-
niach, kursach i konferencjach chirurgicznych w kraju i za 
granicą, promując środowisko śląskich chirurgów w każdy 
możliwy sposób.

Podczas pełnienia funkcji ze środowiska napływały 
liczne gesty sympatii i uznania dla działań Zarządu Od-
działu, co stanowiło największą motywację do ciągłych 
działań.

Prof. dr hab. n. med. Marek Kawecki
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Sprawozdanie Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału TChP  
z działalności w latach 2019-2021

Skład personalny:
Przewodniczący: dr n. med. Łukasz Nawacki
Wiceprzewodniczący:  dr n. med. Jarosław 

Matykiewicz
Sekretarz: dr n. med. Piotr Bryk
Skarbnik: lek. Jakub Kuchinka
Komisja rewizyjna:
• Dr n. med. Monika Olszewska
• Lek. Jakub Lasota
• Lek. Mariusz Sarba
Członkowie Zarządu:
• Prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
• Lek. Blandyna Piasek
• Dr n. med. Zbigniew Sosnowski
• Lek. Damian Salata
• Lek. Krzysztof Jarosz

W okresie sprawozdawczym 2019-2021 przed wystąpie-
niem pandemii odbyły się dwa spotkania Świętokrzyskie-
go Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich. Pierwsze 
spotkanie miało miejsce 15.11.2019 roku i odbyło się we-
dług przedstawionego programu:

1. Wprowadzenie do leczenia nowotworów podście-
liskowych przewodu pokarmowego
• wykładowca: prof. Stanisław Głuszek, lek. Jakub 

Kuchinka (Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicz-
nej i Endokrynologicznej, WSzZ w Kielcach); czas 
trwania: 10 minut

2. Leczenie uzupełniające nowotworów podścielis-
kowych przewodu pokarmowego
• wykładowca: lek. Robert Dziura (Klinika Onkolo-

gii Klinicznej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii); 
czas trwania: 20 minut (wykład sponsorowany 
przez firmę Novartis)

3. Powikłania chirurgiczne wieku podeszłego
• wykładowca: dr n. med. Łukasz Nawacki (Klinika 

Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynolo-
gicznej, WSzZ w Kielcach); czas trwania: 20 minut

4. Schwannoma jelita cienkiego – opis przypadku

• wykładowca: lek. Jerzy Majewski (Oddział VI Chi-
rurgii Ogólnej i Onkologicznej, Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Czerwonej Górze); czas trwania: 
10 minut

5. Ostre niedokrwienie jelita cienkiego w przebiegu 

skrzepliny w łuku aorty – opis przypadku
• wykładowca: lek. Piotr Brzeziński (Klinika Chirur-

gii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej, 
WSzZ w Kielcach); czas trwania: 10 minut

6. Zmiany w programie specjalizacji w chirurgii ogó-

lnej

• wykładowca: lek. Michalina Piasek (Przedstawiciel 
Koła Młodych Chirurgów); czas trwania: 10 minut 
 

Drugie spotkanie odbyło się w dniu 31.01.2020 i do-
tyczyło leczenia ran przewlekłych z zastosowaniem opa-
trunków specjalistycznych:

12:00 – 12:15 Sprawy organizacyjne
12:15 – 13:30 Opatrunki specjalistyczne w leczeniu 

ran przewlekłych
• wykładowca: Krzysztof Sumiński (wykład sponso-

rowany przez firmę Paul Hartmann Polska).

Po ogłoszeniu stanu epidemii na terenie kraju spotkania 
bezpośrednie nie mogły być organizowane. Do końca 
2020 roku członkowie Świętokrzyskiego Oddziału Towa-
rzystwa Chirurgów Polskich brali udział w licznych szkole-
niach, zarówno krajowych (organizowanych również przy 
współpracy Towarzystwa Chirurgów Polskich), jak i zagra-
nicznych. Do końca kadencji udało się zorganizować jed-
no posiedzenie w trybie online oraz wybory na kadencję 
2021-2023.

Dziękuję bardzo za współpracę całemu Zarządowi 
Świętokrzyskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Pol-
skich za nieocenioną pomoc w trakcie kadencji.

Dr n. med. Łukasz Nawacki
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Sprawozdanie Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału TChP  
z działalności w latach 2019-2021

W trakcie dwuletniej kadencji 2019-2021 odbyło się 
tylko jedno spotkanie szkoleniowo-naukowe. Następnie 
w okresie nasilonej epidemii, a potem pandemii zebrania 
nie odbywały się. Zarówno specjaliści chirurgii, jak i re-
zydenci całego regionu Warmii i Mazur mieli stworzone 
duże możliwości udziału online w różnych konferencjach 
ogólnopolskich oraz międzynarodowych zarówno mono-
, jak i wielotematycznych. Stworzona była przez Zarząd 
TChP, jak i Sekcje Towarzystwa możliwość uczestnictwa 
w zdalnie prowadzonych konferencjach i szkoleniach, do 
których dostęp był powszechny.

Medycyna Praktyczna również co tydzień na bieżąco 
umożliwiała korzystanie z różnego rodzaju krótkich kon-
ferencji i szkoleń, które można było o różnej porze dnia 
odtwarzać. Była także możliwość wstecznego odtwarza-
nia wykładów, referatów i ewentualnie odpowiedzi na 
postawione pytania kliniczne. W związku z szerzącą się 
epidemią wiele wykładów szkoleniowych dla dyscyplin 
zabiegowych było związanych z postępowaniem i lecze-
niem chorych chirurgicznych podejrzanych o zakażenie 
SARS-CoV-2, jak i z chorobą COVID-19. Dla lekarzy rezy-
dentów w jednostkach klinicznych była propozycja szko-

lenia wyjazdowego w ramach stypendium Laury Bassi. 
Ze względu na bardzo trudny i niebezpieczny okres sze-
rzenia się wirusa nie było chętnych do korzystania z tej 
formy szkolenia. Okres pandemii wpłynął też niekorzyst-
nie na sytuację kadrową w naszym województwie w od-
działach i klinikach całego regionu warmińsko-mazurskie-
go. Ze względu na pandemię delegowano szczególnie 
rezydentów do nowotworzonych oddziałów chirurgii dla 
chorych z COVID-19. Ta sytuacja zmusiła do rezygnacji 
Zarząd Oddziału z jakiejkolwiek działalności naukowo-
-szkoleniowej. Aktualnie od roku 2019 do 2021 w Od-
dziale Warmińsko-Mazurskim jest 53 członków, którzy 
opłacają składki i 1 Członek Honorowy. W tej kadencji 
nie było skreśleń z listy członków, przyjęto natomiast 
8 nowych członków. Jak dotychczas nie korzystaliśmy 
z naszych funduszy zgromadzonych na koncie ZG TChP. 
W tym roku podjęliśmy decyzję opłaty wpisowego na 
kongres TChP dla 4 najbardziej wyróżniających się i ak-
tywnych młodych członków, którzy są przed egzaminem 
z chirurgii.

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Snarska
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Sprawozdanie Zarządu Warszawskiego Oddziału TChP  
z działalności w latach 2019-2021

Skład Zarządu Oddziału Warszawskiego TChP 
w kadencji:

• Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Ireneusz Na-
wrot

• Zastępca Przewodniczącego: dr hab. n. med. Mar-
cin Dziekiewicz

• Sekretarz: dr n. med. Łukasz Wielocha
• Skarbnik: dr n. med. Michał Kowalczewski

Komisja rewizyjna:
• Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Rafał Palusz-

kiewicz
• Członek: prof. dr n. med. Sławomir Nazarewski
• Członek: dr n. med. Marek Mądrecki

Przewodniczący Koła Młodych Chirurgów:  
dr n. med. Łukasz Wielocha

Prowadzenie strony internetowej tchp.waw.pl:  
dr n. med. Paweł Dutkiewicz

I.  Działalność naukowo-edukacyjno-informacyjna 
Oddziału Warszawskiego TChP

W minionej kadencji działalność edukacyjno-naukowa 
została bardzo ograniczona wprowadzonymi restrykcjami 
epidemicznymi odnośnie do spotkań bezpośrednich. Do 
czasu ich wprowadzenia, tj. 13.03.2020, zorganizowano 
dwa spotkania, które miały charakter wielospecjalistyczny, 
połączone z prezentacją przypadków. Ostatnie z tych spo-
tkań zostało zarejestrowane z możliwością odtworzenia 
jego przebiegu i treści prezentacji dla wszystkich człon-
ków, na stronie internetowej Oddziału Warszawskiego 
TChP. W dniu 15.04.2021 r. zorganizowano prezentację 
w formie webinarium. Prezentacja ta została również 
zamieszczona na stronie Oddziału celem zapoznania się 
z nią przez pozostałych członków niebiorących udziału 
w spotkaniu.

Nadal obserwujemy niepokojący od wielu już lat trend 
do zmniejszania się liczby członków Oddziału biorących 
udział w posiedzeniach. W tym celu, dzięki zaproszeniu 
Organizatorów XV Dni Chirurgicznych odbywających 
się w dniach 15-16.11.2019 r. w Airport Hotel Okęcie 
w Warszawie, Oddział Warszawski wystąpił z prezentacją 
pt. „Czy Towarzystwo Chirurgów może działać bez chirur-
gów? Nowe wyzwania i kierunki działania”.

1. Pałac Staszica przy ul. Nowy Świat 72, sala Ma-
rii Skłodowskiej-Curie, 11.12.2019, godz. 17.00. 
Współorganizator spotkania Firma Bayer.

Tematyka spotkania:
• Implikacje kliniczne leczenia przeciwkrzepliwego 

nowymi antykoagulantami w świetle wyników ba-
dania Compass

• Prezentacja przypadków klinicznych dr hab. n. 
med. Stanisław Przywara

• Omówienie spraw organizacyjnych i uzgodnienie 
formuły dalszych spotkań Oddziału Warszawskie-
go TChP

2. Sala seminaryjna Zakładu Patomorfologii WUM 
przy ul. Banacha 1a, 27.02.2020, godz. 18.15.

Tematyka spotkania:
• Radykalizacja operacji guzów przestrzeni za-

otrzewnowej współdziałanie chirurga naczynio-
wego i chirurga onkologa”.

Moderatorzy: Dr n. med. Krzysztof Madej z Kliniki Chi-
rurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego oraz Dr n. med. Marcin 

Zdzienicki z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości 
i Czerniaków Instytutu Onkologii

• Omówienie spraw bieżących Oddziału Warszaw-
skiego TChP.

3. Hotel Golden Floor Tower Chłodna 51, Warszawa. 
15.04.2019 – zaplanowana, nie odbyła się z powo-
dów epidemicznych

Tematyka spotkania:
• Innowacyjne terapie w onkologii

Konferencja Naukowa Warszawskiego Oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Oddziału War-
szawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich.

4. Webinarium, 15.04.2021, godz. 13.
Tematyka prezentacji:

• Najnowsze implikacje kliniczne badań Compass 
oraz Voyager PAD w aspekcie leczenia przeciwza-
krzepowego chorób miażdżycowych

5. Sala wykładowa Kliniki Kardiologii UCK WUM, ul. 
Banacha 1a, 17.06.2021, godz. 15.00.

Tematyka spotkania:
• Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze

Strona internetowa Oddziału Warszawskiego TChP służy-
ła również jako platforma informacyjna dla spotkań orga-
nizowanych przez innych Organizatorów, jak również wy-
darzeń istotnych dla społeczności chirurgicznej Oddziału 
Warszawskiego TChP.

1. Zaproszenie na Konferencję Endokrynologicz-
no-Chirurgiczną „Let’s work together – The Joint 
Endocrinological And Surgical Conference” organi-
zowaną wspólnie przez Sekcję Neuroendokrynologii 
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i Sekcję Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego 
Towarzystwa Endokrynologicznego (PTE). Wrocław 
14-16.11.2019

2. Zaproszenie na VII Konferencję Naukowo-Szkole-
niową z Kursem Chirurgii Laparoskopowej Centrum 
Kształcenia Podyplomowego WUM – techniki 
szycia. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gast-
roenterologicznej i Onkologicznej Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1A, 02-097 
Warszawa, 27-28.03.2020

3. Zaproszenie na webinar „Pacjent z chorobą tęt-
nic obwodowych, jak zoptymalizować terapię 
przeciwkrzepliwą u takiego pacjenta?” w dniu 
07.05.2020 w godz. 18.30-19.15. Prowadzący dr 
n. med. Paweł Lewandowski – kardiolog, angiolog. 
Klinika Kardiologii CMKP w Warszawie

4. Zaproszenia na konferencje szkoleniowe „Skalpel” 
organizowane pod patronatem Konsultanta Kra-
jowego w dziedzinie chirurgii ogólnej Prof. Grzegor-
za Wallnera i Towarzystwo Chirurgów Polskich.

5. Zaproszenia na webinaria z cyklu „Czwartki Chirur-
giczne” organizowane przez Towarzystwo Chirur-
gów Polskich.

6. Gratulacje dla Pana Prof. Marka Krawczyka z okazji 
otrzymania honorowych tytułów: Członka Ameri-
can College of Surgeons i Doctora Honoris Causa 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

7. Wspomnienie o Profesorze Pawłe Misiunie 
(1928-2021).

II. Członkowie Oddziału Warszawskiego TChP.

Na dzień 17.06.2021 liczba członków Oddziału, którzy 
zapłacili składki, wyniosła 112.

W kadencji 2019-2021 w poczet członków OW TChP 
przyjęto 30 osób.

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot

Sprawozdanie Zarządu Wielkopolskiego Oddziału TChP z działalności w latach 
2019-2021

W dobiegającej końca kadencji 2019-2021 działalność 
Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Chirurgów Pol-
skich była z powodu wybuchu trwającej do dziś pandemii 
COVID-19 znacznie ograniczona. Odbyły się cztery zebra-
nia naukowo-szkoleniowe, na których łącznie przedsta-
wiono 16 wykładów i prezentacji dotyczących współcze-
snych problemów w chirurgii bądź ciekawych przypadków 
klinicznych. Wszystkim autorom prezentacji i wykładów 
zostały wręczane, wprowadzone w poprzedniej kaden-
cji, dyplomy aktywnego uczestnictwa. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje zebranie naukowo-szkoleniowe 
zorganizowane wspólnie z Zarządem Oddziału Poznań-
skiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Trauma-
tologicznego poświęcone tematyce wspólnej dla chirurgii 
i ortopedii, zakażenia w obecności implantu.

Odbyło się również jedno spotkanie Koła Młodych 
Chirurgów, na którym podkreślano potrzebę prowadzenia 
szkoleń z umiejętności praktycznych.

Oddział Wielkopolski Towarzystwa Chirurgów Pol-
skich posiada aktywną stronę internetową, na której jest 
zamieszczone kalendarium i program spotkań naukowo-
-szkoleniowych oraz aktualne informacje.

W czasie trwania kadencji 2019-2022 w poczet 
TChP zostało przyjętych 4 nowych członków. Stan konta 
zwiększył się z 22 226,96 zł na koniec roku 2019 do 25 
562,96 zł na koniec roku 2020.

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz
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SPRAWOZDANIA PRZEWODNICZĄCYCH 
SEKCJI TOWARZYSTWA CHIRURGÓW 

POLSKICH Z DZIAŁALNOŚCI W KADENCJI 
2019-2021

1. SEKCJA CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ

Sekcja Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów 
Polskich od założenia, czyli od 1988 roku, zgromadziła 
łącznie 868 członków. Ich wykaz był gromadzony od 2004 
roku, jednakże należy przypuszczać, że w dużej mierze nie 
jest aktualny. Obecnie Zarząd Sekcji dysponuje pełnymi 
danymi kontaktowymi 496 chirurgów. Z 388 członkami 
utrzymywana jest korespondencja poprzez e-mail.

Podczas Walnego Zebrania Członków Sekcji w 2019 r. 
wybrano aktualny Zarząd. Tak jak w poprzedniej kadencji 
skupiono się głównie na działalności dydaktyczno-szko-
leniowej oraz certyfikacji umiejętności endoskopowych. 
Zawężenie umiejętności endoskopowych do trzech głów-
nych kierunków: endoskopii diagnostycznej górnego i dol-
nego odcinka przewodu pokarmowego oraz endoskopii 
zabiegowej umożliwiło kolegom biegłym w procedurach 
diagnostycznych uzyskanie stosownych certyfikatów. 
Dotychczas podstawową trudnością było wykonanie wy-
maganej regulaminem liczby procedur EWCP, a zawężenie 
kierunków certyfikacji wydzieliło powyższe procedury do 
grupy endoskopii zabiegowej. W 2020 r. zmodyfikowano 
wymagania stawiane chirurgom chcącym uzyskać certy-
fikat umiejętności z endoskopii zabiegowej. Wszystkie 
osoby rozpoczynające szkolenie mające na celu uzyskanie 
powyższego certyfikatu muszą posiadać oba certyfikaty 
diagnostyczne. W opinii Zarządu działania te mają przy-
czynić się do poprawy jakości wykonywanych procedur 
endoskopowych, zapewniając tym samym większe bez-
pieczeństwo naszym pacjentom.

Wydaje się, że działania edukacyjne Sekcji są głównym 
czynnikiem motywującym chirurgów do wstąpienia w sze-
regi Sekcji. Pod koniec 2019 r. zintegrowano elektroniczne 
i papierowe bazy danych członków sekcji. W 2020 r. za-
pisało się do Sekcji 98 chirurgów (w tym 26 rezydentów), 
a w pierwszym półroczu 2021 r. kolejnych 20 (w tym 6 
rezydentów).

Pandemia SARS-CoV-2 spowodowała, że wiele zapla-
nowanych aktywności nie zostało zrealizowanych. Prace 
pracowni endoskopowych zostały praktycznie wstrzy-

mane na początku marca 2020. Przerwa w działalności 
w całej Polsce trwała około 2 miesięcy i wynikała z jednej 
strony z braku dostępu do koniecznych środków zabez-
pieczających pacjentów i personel, a z drugiej z zastoso-
wania się do publikowanych wytycznych Ministerstwa 
Zdrowia i licznych towarzystw naukowych. Niestety skut-
ki tej przerwy obserwujemy dzisiaj pod postacią późno 
rozpoznanych zaawansowanych nowotworów przewodu 
pokarmowego. Wraz z wygaszaniem pierwszej fali za-
chorowań na COVID-19 do pracy wracały pracownie en-
doskopowe. Chcąc ułatwić bezpieczny powrót do pracy, 
Sekcja opublikowała dwa istotne dokumenty: „Wskazów-
ki dotyczące wznowienia wykonywania badań endosko-
powych podczas pandemii COVID-19 oraz „Formularz 
świadomej zgody pacjenta na wykonywanie procedur 
endoskopowych podczas pandemii COVID-19”. Pierwszy 
dokument oparto na wytycznych światowych towarzystw 
naukowych, a drugi opracowano z pomocą renomowanej 
kancelarii prawniczej.

Jednym z pierwszych działań powołanego Zarządu 
było stworzenie nowej strony internetowej Sekcji, która 
byłaby niezależna od miejsca pracy kolejnego Przewodni-
czącego, posiadała własną domenę i stanowiła platformę 
wymiany informacji pomiędzy członkami Sekcji. Dome-
na endoskopowa „endoskopia.eu” została wykupiona na 
okres 5 lat, tak aby zachować ciągłość komunikacji bez 
względu na skład osobowy Zarządu Sekcji. Korzystając 
z tej strony udostępniono wszystkie dokumenty dotyczą-
ce działalności Sekcji, regulaminy certyfikowania, formu-
larze i wytyczne postępowania. Stworzono też możliwość 
zdalnego zapisania się do Sekcji, zgłaszania gotowości 
udziału w szkoleniach i egzaminach. Poprzez stronę są też 
publikowane wyniki egzaminów oraz informacje o istot-
nych wydarzeniach.

Jesienią 2019 r. ukazało się „Kompendium Endosko-
pii Przewodu Pokarmowego” opracowane przez człon-
ków Sekcji Endoskopowej TChP, a opublikowane przez 
Wydawnictwo Makmed. Publikacja ma formę skróconej, 



S
P
R
A
W

O
Z
D
A
N
I
A

26

Toruń  15-18.09.2021
  u u o   o r   

Towarzystwa  
Chirurgów Polskich

skondensowanej informacji zawierającej standardy po-
stępowania endoskopowego. Tematyka obejmuje między 
innymi zasady przygotowania pacjenta do badania, wska-
zania, wskaźniki jakości badania, technikę badania, stan-
dard opisu oraz zalecane klasyfikacje. Wiedza zebrana jest 
w trzy rozdziały: endoskopia górnego i dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego oraz endoskopia zabiegowa. 
Kompendium jest jednym z głównych podręczników przy-
datnych do nauki endoskopii.

Uzupełnieniem publikacji były szkolenia przeprowa-
dzane w formie wykładów z dyskusją. W 2019 r. szkolenia 
z zakresu endoskopii odbywały się w przededniu Kongre-
su TChP w Krakowie. W 2020 r. w dniach 13 i 14 listopada 
zorganizowano dwa jednodniowe zdalne kursy z endosko-
pii diagnostycznej. W kursie z endoskopii górnego odcin-
ka przewodu pokarmowego uczestniczyło 52 chirurgów, 
a w kursie z dolnego odcinka 49. Kurs cieszył się dużym 
zainteresowaniem i w ocenie kursantów oraz wykładow-
ców wypadł bardzo dobrze.

Planowane tradycyjnie w okresie wiosennym w Kryni-
cy Zdroju Sądeckie Dni Endoskopowe, będące faktycznie 
spotkaniem członków Sekcji, z powodu pandemii nie od-
były się. Planowane jest kolejne spotkanie, wiosną 2022 
roku.

Brak możliwości bezpiecznego organizowania spotkań 
oraz ogólnopolskie zakazy wymusiły organizację egza-
minów z endoskopii w formie zdalnej. Dzięki wsparciu 
Kliniki Chirurgii Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Ja-
giellońskiego zorganizowano dwa zdalne egzaminy z wy-
korzystaniem platformy MS Teams. Pierwszy egzamin 
odbył się w dniu 1 sierpnia 2020 r., a drugi 12 czerwca 
2021. Efektem tych egzaminów było przyznanie w sumie 
59 certyfikatów z endoskopii górnego odcinka przewodu 
pokarmowego (20 i 29), 38 certyfikatów z endoskopii dol-
nego odcinka przewodu pokarmowego (11 i 27) oraz 14 
certyfikatów z endoskopii zabiegowej (10 i 4). Ogólna zda-
walność wszystkich egzaminów wynosiła 83%. Do chwili 
obecnej, opierając się na zasadach ustalonych w 2016 r., 
93 chirurgów uzyskało certyfikat z górnego, 69 z dolnego 
odcinka przewodu pokarmowego oraz 24 z endoskopii 
zabiegowej. Oznacza to, że w okresie ostatnich 4 lat wy-
daliśmy 186 certyfikatów umiejętności.

Próba połączenia certyfikatów endoskopowych Pol-
skiego Towarzystwa Gastroenterologii i TChP pomimo 
zaawansowanych rozmów i ostatecznych ustaleń poczy-
nionych w listopadzie 2019 r. na spotkaniu w Wiśle, nie 
została dokonana. Przyczyną tego były zmiany w składzie 

Zarządu PTG-E oraz dezorganizacja pracy spowodowana 
pandemią COVID-19. Mam nadzieję, że ostatecznie ujed-
nolicimy nasze certyfikaty, co powinno być jednym z za-
dań na następną kadencję Zarządu Sekcji.

Współpracując z Naczelną Izbą Lekarską, Biurem Ba-
dań Przesiewowych Raka Jelita Grubego oraz przy wspar-
ciu finansowym firmy Olympus Polska, organizujemy zdal-
ny cykl szkoleń dla lekarzy POZ z profilaktyki raka jelita 
grubego. Szkolenia te mają przyczynić się do zwiększenia 
zgłaszalności pacjentów na badania kolonoskopowe i po-
prawić wyniki leczenia chorych z rakiem jelita grubego.

Podstawowym problemem w działalności Sekcji jest 
brak jej formy prawnej, przez co działalność Sekcji od-
bywa się bez jakichkolwiek źródeł finansowania. Unie-
możliwia to materialne wspieranie chirurgów w zjazdach, 
kongresach, szkoleniach w kraju i za granicą. Dzięki przy-
chylności firmy Olympus Polska, w ramach porozumienia 
strategicznego pomiędzy TChP a Firmą, uzyskano nieza-
leżne wsparcie przeznaczone dla młodych, zdolnych chi-
rurgów endoskopowych. Ufundowano trzy indywidulane 
stypendia o wartości 5000 zł każde. Beneficjentami tych 
stypendiów będą osoby, które z najlepszym wynikiem 
napiszą egzamin z endoskopii oraz uzyskają akceptację 
Zarządu Sekcji. W ramach stypendium możliwe będzie 
indywidualne szkolenie w jednej z certyfikowanych przez 
Sekcję pracowni endoskopowych. Temat i miejsce szkole-
nia ustalane będzie indywidualnie, w zależności od prefe-
rencji beneficjenta.

Podsumowano po 4 latach aktywność certyfikowa-
nych przez Sekcję ośrodków endoskopowych, których 
obecnie jest 15 na terenie Polski. Najbardziej aktywnymi 
w szkoleniu ośrodkami były pracownie endoskopii Szpita-
la Klinicznego nr 1 w Lublinie i Szpitala Uniwersyteckiego 
w Krakowie. Ponieważ na liście certyfikowanych ośrod-
ków znajdują się pracownie, które w ostatnich 4 latach nie 
wykształciły żadnego lekarza, wydaje się konieczne pilne 
uaktualnienie listy ośrodków. W tym celu już w 2020 roku 
uaktualniono wymogi stawiane ośrodkom endoskopowym 
ubiegającym się o certyfikację Sekcji Endoskopowej TChP.

Przygotowano program sesji naukowej, która odbę-
dzie się podczas 70. Kongresu TChP w Toruniu we wrze-
śniu 2021 r. Podczas Kongresu planowane jest też walne 
Zebranie członków Sekcji połączone z wyborem nowego 
Zarządu.

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Szura
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2. SEKCJA CHIRURGII PRZEPUKLINY

Przewodniczący Sekcji nie przedłożył ZG sprawozdania 
z działalności w kadencji 2019-2021.

Prof. dr hab. n. med. Maciej Śmietański

3. SEKCJA CHIRURGII OPARZEŃ

W okresie sprawozdawczym Zarząd Sekcji Oparzeń To-
warzystwa Chirurgów Polskich pracował w następującym 
składzie:

• Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krystyn So-
sada

• Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek 
Kawecki

• Sekretarz: dr hab. n. med. Wojciech Żurawiński
• Skarbnik: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc
• Członek Zarządu: lek. Grzegorz Pomierny
• Członek Zarządu: dr n. med. Marcin Gierek

2019 rok
I Śląskie Forum Chirurgiczne, Szczyrk 22-23 lutego 

2019 r., wykład: „Oparzenie – optymalny model współ-
pracy chirurga ogólnego ze specjalistycznym ośrodkiem 
leczenia oparzeń”.

Konferencja Naukowa, Centrum Dydaktyki i Symulacji 
Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Kato-
wice 4 kwietnia 2019 r., wykład: „Profilaktyka i wczesna 
diagnostyka oparzeń w ratownictwie medycznym”.

X Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych w Ratow-
nictwie Medycznym, Akademia Techniczno-Humanistycz-
na, Bielsko-Biała 16-18 maja 2019 r., wykład: „Małoinwa-
zyjne procedury w ratownictwie u chorych oparzonych”.

I Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych, Szczyrk 
10-12 października 2019 r., wykład „Minimalnie inwazyj-
ne procedury w oparzeniach”.

VII Ogólnopolska Konferencja Polska Chirurgia – Ewo-
lucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju, 
Toruń 11-12 października 2019 r., wykład: „Perspektywy 
w leczeniu trudno gojących ran” (prof. M. Kawecki).

Zebranie Śląskiego Oddziału TChP przy współudziale 
Sekcji Oparzeń TChP na temat „Postępy w leczeniu opa-
rzeń”, 9 grudnia 2019 r.

Kurs specjalizacyjny CMKP „Chirurgia plastyczna 
i rekonstrukcyjna oraz podstawy mikrochirurgii” dla le-
karzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej – 5 dni 
(40 godzin), w tym „Taktyka leczenia ciężkich oparzeń, 
wskazania i technika do przeszczepów skóry i złożonych 
przeszczepów tkankowych” (2 edycje):

• 30 września-04 października 2019 r.

• 02-06 grudnia 2019 r.
Kurs specjalizacyjny CMKP „Chirurgia rekonstrukcyjna 

i mikrochirurgia” dla lekarzy specjalizujących się w urolo-
gii – 3 dni (24 godziny), w tym „Taktyka leczenia ciężkich 
oparzeń, wskazania i technika do przeszczepów skóry 
i złożonych przeszczepów tkankowych” (4 edycje): 07-09 
października 2019 r., 21-23 października 2019 r., 25-27 
października 2019 r., 16-18 grudnia 2019 r.

Publikacje:
1. Lesiak M, Sieroń L, Gutmajster E, Kowalczyk A, 

Bochenek M, Utrata-Wesołek A, Dworak A, Trze-
bicka B, Klama-Baryła A, Glik J, Nowak M, Kawecki 
M, Szweda D, Sieroń Al. Fibroblast et keratinocyte 
crosstalk: the effect of a poly(tri[ethylene glycol] 
ethyl ether methacrlate) thermoresponsive sur-
fance on short-term co culture. Eyr. J Dermatol. 
2019:29(2);126-140. IF 1,944, MniSW-30.

2. Pielesz A, Gawłowski A, Biniaś D, Bobiński R, 
Kawecki M, Sama E, Waksmańska W. A Histologic 
Perspective on Electrical and Thermal Burn – In-
jured Human Skin. 2019:32;1-7. IF 1,4, MNiSW-30.

3. Kitala D, Klama-Baryła A, Kraut M, Łowicki D, 
Łabuś W, Glik J, Misiuga M, Nowak M, Lisowska G, 
Olszewski R, Kawecki M. Does the transplantation 
of keratinocytes really reduce the risk of death? 
Survival analysis of patients hospitalized at the 
Dr Stanisław Sakiel Centre of Burns Treatment in 
2008-2015. Adv. Clin. Exp. Med. 2019:28(1);1-6. IF 
1,26, MNiSW-15.

4. Glik J, Cholewka A, Englisz B, Stanek A, Sieroń K, 
Mikuś-Zagórska K, Knefel G, Nowak M, Kawecki 
M. Thermal imaging and planimetry evaluation 
of the results of chronic wounds treatment with 
hyperbaric oxygen therapy. Adv. Clin. Exp. Med. 
2019:28(2);1-8. IF 1,26 MNiSW-15.

5. Ćwiertnia M, Kawecki M, Ilczak T, Mikulska M, 
Dutka M, Bobiński R. Comparision of standard 
and over-the-head method of chest compressions 
during cardiopulmonary resuscitation-asimulation 
study. BMC Emergency Medicine. 2019:19;73-80. 
IF 1,4, MNiSW-70.
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2020 rok
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Chirurgia 2020 

– Co nowego”, Łódź 21-22 lutego 2020 r., wykład „Opa-
rzenia”.

20 Sympozjum „Oparzenia 2020”, Poznań 28-30 maja 
2020 r., wykład: „Chirurg kombustiolog – misja czy zesła-
nie” (z powodu pandemii Sympozjum odwołane i przeło-
żone na 2021 r.).

Ogólnopolskie międzyuczelniane zawody w ratownic-
twie medycznym, Poznań 6-7 czerwca 2020 r., wykład: 
„Oparzenia elektryczne” (z powodu pandemii zawody od-
wołane i przełożone na 2021 r.).

II Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych, Szczyrk 1-4 
października 2020 r., wykład „Leczenie oparzeń i odmro-
żeń”.

Kurs „Chory oparzony z mnogimi obrażeniami ciała 
w SOR i ZRM”. Kurs dla rezydentów, lekarzy specjalistów 
i specjalizujących się w chirurgii ogólnej i medycynie ra-
tunkowej. Organizator – Sekcja Oparzeń TChP, Śląski Od-
dział TChP i Śląska Izba Lekarska w Katowicach (8 godzin 
dla 30 osób) – październik 2020 r. (Odwołany z powodu 
pandemii – przełożony na okres po pandemii).

Zebranie naukowo-szkoleniowe Śląskiego Oddziału 
TChP przy współudziale Sekcji Oparzeń TCHP na temat 
leczenia oparzeń, listopad 2020 r.

XIII Konferencja Medycyny Ratunkowej „Kopernik 
2020”, Łódź 13-15 listopada 2020 r., wykład: „Postępy 
w leczeniu oparzeń” (Konferencja online z powodu pan-
demii).

Kurs specjalizacyjny CMKP „Chirurgia plastyczna 
i rekonstrukcyjna oraz podstawy mikrochirurgii” dla le-
karzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej – 5 dni 
(40 godzin), w tym „Taktyka leczenia ciężkich oparzeń, 
wskazania i technika do przeszczepów skóry i złożonych 
przeszczepów tkankowych” (5 edycji):

• 16-20 marca 2020 r.
• 24-28 sierpnia 2020 r.
• 21-25 września 2020 r.
• 19-23 października 2020 r.
• 14-18 grudnia 2020 r.

Publikacje:
1. Kawecki M. Oparzenia stopy – termiczne, chemicz-

ne, elektryczne, odmrożenia. Red. Ziaja D, Sznapka 
M, Kuczmik. Podologia. Podręcznik dla studentów 
medycyny, podologii, kosmetologii. Via Medica, 
Gdańsk 2020: 228-240.

2. Kawecki M. Oparzenia. Przegląd piśmiennictwa 
chirurgicznego 2019. Red. Dziki A. Stowarzyszenie 
Popierania Rozwoju Proktologii. Łódź 2020;177-
181.

3. Bobiński R, Wyszomirski M, Machnicka A, Pielesz 
A, Kawecki M, Waksmańska W, Staniszewski L. The 
Effect of Lauric Acid on Pathogns Colonizing the 
Burn Wound: A Pilot Study.Alternative Therapies. 
2020:26/2:23-27.IF- 0,937, MNiSW-40.

4. Kitala D, Klama-Baryła A, Kraut M, Łabuś W, Glik 
J, Kawecki M. The Causes for the Loss of Cellular 
Material at the Qualification Stage ond the Influ-
ence of the Patient,s Flora on Culture Infection. 
Transplantation Procedings. 2020;XX:1-5. IF-0,784, 
MNiSW-70.

5. Kitala D, Klama-Baryła A, Łabuś W, Kraut M, Glik J, 
Kawecki M, Kużma A. Amniotic and Umbilical Cord 
of Transgenic Pigs as an Alternative Source of Stern 
Cells.Transplantation Procedings. 2020;XX:1-5. IF-
0,784, MNiSW-70.

6. Kitala D, Klama-Baryła A, Łabuś W, Kraut M, Glik 
J, Kawecki M, Joszko K, Gzik-Zroska B. Porcine 
Transgenic, Acellular Material as an Alternati-
ve for Human Skin. Transplantation Procedings. 
2020;52:1218-1222. IF-0,784, MNiSW-70.

7. Białoń P, Bobiński R, Mikulska M, Kijanka R, Szlagor 
M, Ćwiertnia M, Ilczak T, Rak M, Stasicki A, Kawecki 
M. Respiratory Tract Burns in Emergency Medical 
Care.Emerg Med. Serv. 2020;VII/4:291-295. MNi-
SW-20.

2021 rok
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Chirurgia 2021 – 

Co nowego”, Łódź luty 2021 r., wykład „Oparzenia”.
W ramach 70. Jubileuszowego Kongresu Towarzystwa 

Chirurgów Polskich w Toruniu 15-18 września 2021 roku 
przygotowano „Sesję oparzeniową” zgodnie z programem 
na dzień 16 września w godzinach 10.30-13.00 – 12 pre-
legentów.

Kurs „Chory oparzony z mnogimi obrażeniami ciała 
w SOR i ZRM”. Kurs dla rezydentów, lekarzy specjalistów 
i specjalizujących się w chirurgii ogólnej i medycynie ra-
tunkowej – organizator – Sekcja Oparzeń TChP, Śląski 
Oddział TChP i Śląska Izba Lekarska w Katowicach (8 go-
dzin dla 30 osób) (przełożony na jesień 2021 r. z powodu 
pandemii).

Publikacje:
1. Ilczak T, Rak M, Ćwiertnia M, Mikulska M, Waks-

mańska W, Krakowiak A, Bobiński R, Kawecki M. 
Predictors of stress among emergency medical per-
sonel during the COVID-19 pandemic. International 
Journal pf Occupational Medicine and Environmen-
tal Health. 2021;34:1-11. IF-1,541, MNiSW-70.

Prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada
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4. SEKCJA WIDEOCHIRURGII

W dniu 12.08.2019, podczas 69. Kongresu TChP, w tracie 
Zebrania Wyborczego Sekcji Wideochirurgii został powo-
łany nowy Zarząd Sekcji w składzie:

• Prof. dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec – Prezes
• Dr n. med. Jacek Piątkowski – Sekretarz
• Dr n. med. Michał Orłowski – Skarbnik
• D n. med. Maciej Bobowicz – Członek Zarządu
• Dr n. med. Michał Kazanowski – Członek Zarządu
• Prof. dr hab. n. med. Piotr Major – Członek Zarządu
• Dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz – Członek 

Zarządu
• Prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr – Członek 

Zarządu
• Prof. dr hab. n. med. Marek Sierżęga – Członek Za-

rządu
• Dr n. med. Przemysław Wyżgowski – Członek Za-

rządu

W trakcie 2-letniej kadencji Zarząd Sekcji Wideochirurgii 
prowadził następujące działania:

1. Utrzymanie wysokiej liczby członków pomimo pan-
demii – obecnie 152 osoby

2. Przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu: Dzieci 
Chirurgom – Chirurdzy Dzieciom. W ramach przy-
gotowań do Konkursu przeprowadzono szereg spo-
tkań z dziećmi w szkołach oraz kampanię medialną 
z udziałem Danuty Stenki, promującą pozytywny 
wizerunek chirurga. Nagranie dostępne jest pod 
adresem: https://www.youtube.com/watch?v=YeV-
9SiMDKgk

3. Przygotowanie Kongresu E.A.E.S. w Krakowie na 
czerwiec 2020 r. – ze względu na pandemię Kon-
gres odbył się wirtualnie. Aktualnie Światowy Kon-
gres E.A.E.S. planowany jest na 5-8 lipca 2022 r.

4. Reprezentacja we władzach E.A.E.S. (Piotr Myś-
liwiec – Członek Zarządu oraz Komisji ds. Techno-
logii; Włodzimierz Majewski, Ewelina Malanowska 
– Członkowie Komisji ds. Edukacji)

5. Realizacja projektów naukowych:
• Apendektomia laparoskopowa – koordyna-

tor – Michał Pędziwiatr. W wyniku współpracy 
wieloośrodkowej powstały następujące 
publikacje:

 — Pedziwiatr M i wsp., Polish Laparoscopic Ap-
pendectomy PL. Complicated appendicitis: 
Risk factors and outcomes of laparoscopic ap-
pendectomy – Polish laparoscopic appendec-
tomy results from a multicenter, large-cohort 
study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019 
Mar;25(2):129-136

 — Lasek A i wsp.; Pol-LA (Polish Laparoscopic Ap-
pendectomy) Collaborative Study Group. Risk 
factors for intraabdominal abscess formation 
after laparoscopic appendectomy – results from 
the Pol-LA (Polish Laparoscopic Appendecto-
my) multicenter large cohort study. Wideochir 
Inne Tech Maloinwazyjne. 2019 Jan;14(1):70-
78

 — Lasek A i wsp.; Pol-LA (Polish Laparoscopic Ap-
pendectomy) Collaborative Study Group. Com-
parison of stump closure techniques during 
laparoscopic appendectomies for complicated 
appendicitis – results from Pol-LA (Polish lap-
aroscopic appendectomy) multicenter large 
cohort study. Acta Chir Belg. 2019 Feb 12:1-8

• Fundoplikacja laparoskopowa – koordynatorzy 
– Wojciech Makarewicz, Maciej Bobowicz, Piotr 
Myśliwiec, Michał Pędziwiatr. Uzyskane dane są 
w trakcie przygotowania publikacji naukowych.

• Rewizyjne operacje bariatryczne – koordynatorzy 
– Piotr Major, Michał Orłowski, Piotr Myśliwiec, 
Jacek Szeliga, Piotr Zarzycki, Justyna Rymarowicz. 
Projekt pod akronimem “PROSS – Polish Revision 
Obesity Surgery Study” pozwolił na zebranie da-
nych nt. 800 operacji rewizyjnych. Publikacje są 
w trakcie opracowania.

6. Popularyzacja małoinwazyjnych operacji przepuklin 
pachwinowych. Przeprowadzono kilkanaście szko-
leń z powyższego zakresu, obejmując nimi kilkud-
ziesięciu chirurgów. Szkolenia obejmowały:
• warsztaty na zwierzętach
• operacje pokazowe
• szkolenie w trybie proktoringu – asystowa-

nie przez eksperta chirurgom z poszczególnych 
Ośrodków

7. Program Lapco-Poland. Dzięki grantowi firmy 
Medtronic, wspólnie z partnerami brytyjskimi (Mark 
Coleman, Tom Cecil i wsp.) kontynuowano szkole-
nie w zakresie laparoskopowych operacji raka jelita 
grubego:
• Wyłonienie ekspertów Lapco-Poland w drodze 

audytu zewnętrznego I oraz II edycji (zaślepiona 
ocena przez chirurgów brytyjskich):

 — Dr n. med. Krzysztof Kaseja
 — Dr n. med. Andrzej Kwiatkowski
 — Prof. dr hab. Michał Pędziwiatr
 — Prof. dr hab. Wojciech Zegarski
 — Dr n. med. Jacek Piątkowski
 — Dr n. med. Eryk Chrapowicki
 — Dr n. med. Rafał Sopyło
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• Przeszkolenie ekspertów w ramach kursu: “Train 
the Trainers”

• Rekrutacja ośrodków szkolonych na podstawie 
liczby przeprowadzanych operacji raka jelita gru-
bego oraz przygotowania laparoskopowego

• Akademia Lapco-Poland: 6 szkoleń na platformie 
internetowej w 2020 r., aktualnie kontynuacja 
(przeprowadzono 5 z zaplanowanych kolejnych 9 
spotkań)

8. Od początku epidemii COVID-19, członkowie Sekcji 
Wideochirurgii pod kierunkiem Przewodniczącego 
Sekcji tłumaczyli i publikowali zalecenia mające 
na celu minimalizację ryzyka zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 przy zachowaniu ciągłości pracy: ZA-
LECENIA EAES i SAGES DOTYCZĄCE POSTĘPO-
WANIA CHIRURGICZNEGO W ODPOWIEDZI NA 
KRYZYS COVID-19 – opublikowane w internecie 
30 marca 2020 r., a następnie 14.04.2020 na 
łamach Medycyna Praktyczna; materiały filmowe, 
graficzne i algorytmy były publikowane na bieżąco 
na stronie https://wideochirurgia.tchp.pl/covid-19

9. Przewodniczący Sekcji powołał zespół ekspertów, 
który opracował i opublikował wytyczne po-
stępowania w oddziałach chirurgicznych podczas 
pandemii COVID-19, we współpracy z Konsul-
tantem Krajowym do spraw chirurgii: „WYTY-
CZNE POSTĘPOWANIA W ODDZIAŁACH ZA-
BIEGOWYCH SZPITALI NIEJEDNOIMIENNYCH 
PODCZAS PANDEMII COVID-19”, Polski Przegląd 
Chirurgiczny Kwiecień 2020;92(2):58-68. Na tę 

publikację powoływały się między innymi wytyczne 
AOTMiT, była ona wielokrotnie cytowana na arenie 
międzynarodowej

10. Kolejną publikacją zespołu eksperckiego była praca: 
„In pursuit of COVID-19 surgical risk stratification 
to manage a limited workforce and supplies in 
minimally invasive surgery”, opublikowana 10 Maja 
2020 r. w Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 
2020,15(3):416-423

11. Członkowie pod Kierunkiem Przewodniczącego 
Sekcji zorganizowali i przeprowadzili cykl 5 webi-
nariów: „Chirurg contra SARS-CoV-2”; spotkania 
odbywały się od 30 kwietnia do 28 maja 2020 r., 
uczestniczyli w nich najwybitniejsi eksperci polscy 
i zagraniczni

12. Przewodniczący Sekcji, we współpracy z jej człon-
kami zorganizował i prowadzi szkolenia dla chirur-
gów „Wyzwania w chirurgii”. Jest to cykl 9 webina-
riów, które w warunkach ograniczonej możliwości 
szkoleń chirurgicznych przybliżają specjalistom 
i pasjonatom chirurgii najtrudniejsze zagadnienia 
w chirurgii ogólnej

13. Przewodniczący Sekcji reprezentuje polskich chirur-
gów w ramach BARIAlink – międzynarodowego fo-
rum chirurgicznego leczenia otyłości. Uczestnicz y ł  
w licznych międzynarodowych Konferencjach, 
organizowanych w ramach BARIAlink.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec



S
P
R
A
W

O
Z
D
A
N
I
A

31

5. SEKCJA CHIRURGII TRZUSTKI

Poniżej wymieniono najważniejsze aktywności członków 
w ramach działalności Sekcji:

• W latach 2018-2021 członkowie Sekcji zostali 
współautorami rozdziałów dotyczących chirurgii 
trzustki w 3 książkach – podręcznikach.

• W ramach doskonalenia i poszerzenia wiedzy z za-
kresu chirurgii trzustki oraz organizacji oddziałów 
chirurgicznych członkowie Sekcji szkolili się w USA 
i Niemczech (pobyt w Yale University Department 
of Surgery – New Haven, Department of Surgery, 
Division of Surgical Oncology, The Johns Hopkins 
University – Baltimore oraz European Pancreas 
Center – Heidelberg).

• W 2021 zakończono międzynarodowy projekt, 
w którym brały udział dwa ośrodki z Polski (Klinika 
Chirurgii Przewodu Pokarmowego SUM w Katowi-
cach oraz Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej 
i Transplantologii MSWiA w Warszawie), prowadzo-
ny dzięki współpracy z Międzynarodowym Instytu-
tem Onkologii Molekularnej dotyczący proteomiki 
raka trzustki – praca przyjęta w CELL (IF 38.6).

• Profesor dr hab. Stanisław Hać z zespołem w 2020 
roku był organizatorem 8. Międzynarodowych Dni 

Trzustkowych, które po raz pierwszy odbyły się on-
line.

• W roku 2020 rozpoczęliśmy współpracę z Węgier-
ską Grupą Badawczą – Hungarian Pancreatic Study 
Group, wieloośrodkowe badanie międzynarodowe, 
które ma na celu wypracowanie zaleceń dotyczą-
cych ostrego zapalenia trzustki, konkretnie znacze-
nia markerów zapalenia.

• W 2021 roku powstały aktualne wytyczne doty-
czące leczenia guzów neuroendokrynnych trzustki, 
które zostały zaaprobowane w czasie IV Konferen-
cji Okrągłego Stołu w czerwcu 2021 (Polskie reko-
mendacje w diagnostyce i leczeniu nowotworów 
neuroendokrynnych przewodu pokarmowego). Zo-
staną one opublikowane w Endokrynologii Polskiej.

• Członkowie Sekcji aktywnie pracowali nad zalece-
niami dotyczącymi leczenia nowotworów torbielo-
watych trzustki, które aktualnie są na ukończeniu, 
przygotowywane do publikacji.

Dr hab. n. med. Katarzyna Kuśnierz

6. SEKCJA CHIRURGII METABOLICZNEJ I BARIATRYCZNEJ

W dniu 12.08.2019, podczas 69. Kongresu TChP w Krako-
wie, w tracie Zebrania Wyborczego SCMiB, został powo-
łany nowy zarząd sekcji w składzie:

• Prof. dr hab. n. med. Jacek Szeliga – Prezes na 2. 
statutową kadencję

• Dr n. med. Wojciech Kupczyk – Członek Zarządu
• Prof. dr hab. n. med. Piotr Major – Członek Zarządu
• Dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz – Członek 

Zarządu
• Dr n. med. Aleksandra Mojkowska – Członek Za-

rządu
• Dr n. med. Michał Orłowski – Członek Zarządu
• Dr n. med. Wiesław Pesta – Członek Zarządu
• Dr n. med. Przemysław Wyżgowski – Członek Za-

rządu

Nowy Zarząd obrał w swojej działalności następujące cele:
1. Dalsze zwiększanie liczebności członków Sekcji oraz 

członkostwo grupowe w IFSO
2. Ustalenie standardów opieki bariatrycznej w Polsce

3. Koordynowanie szkolenia bariatrycznego (wstępne, 
zaawansowane)

4. Organizacja i patronat konferencji i spotkań na-
ukowych poświęconych leczeniu otyłości

5. Edukacja, nauka, propagowanie wiedzy na temat 
leczenia otyłości i jej powikłań metabolicznych

6. Bieżąca analiza stanu chirurgii bariatrycznej w kraju, 
współpraca z organizacjami państwowymi zarówno 
rządowymi, jak i pozarządowymi.

7. Wsparcie członków sekcji w problemach prawnych 
dotyczących ich praktyki zawodowej

8. Koordynacja systemu certyfikacji umiejętności 
bariatrycznych

9. Działalność naukowa – koordynacja wieloośrod-
kowych badań naukowych

10. Unowocześnienie strony internetowej SCMiB

Ad. 1
Zarząd przez całą kadencję starał się swoją działalno-

ścią zachęcać chirurgów do wstępowania i aktywnego 
uczestnictwa w życiu Sekcji.
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• W grudniu 2019 r. zorganizowano grant na zakup 
30 podręczników „Atlas zabiegów chirurgicznych” 
R.M. Zollingera, które podarowano ze świąteczną 
dedykacją 30 ośrodkom bariatrycznym, figurującym 
na liście Sekcji.

• Zarówno w 2020, jak i 2021 r. zorganizowano fun-
dusze na grupowe wykupienie pełnej składki człon-
kowskiej IFSO dla wszystkich chętnych członków. 
W 2020 r. było ich 44, w 2021 – 46.

W czasie tej kadencji liczba członków SCMiB TChP 
wzrosła z 71 do 90 (47 w 2017 roku).

Ad. 2

W dniach 6-7 grudnia 2019 r. z inicjatywy prof. Jac-
ka Szeligi odbyło się spotkanie – Konferencja Okrągłego 
Stołu, mająca na celu ustalenie „Standardów opieki baria-
trycznej w Polsce”. W gronie kilkunastu ekspertów w dzie-
dzinie chirurgii, psychologii, dietetyki, innych specjalizacji 
lekarskich, a także przedstawicieli Instytutu Zarządzania 
w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego (twórców pro-
gramu KOS-BAR) wypracowano podstawowe, minimal-
ne wymogi stawiane w Polsce ośrodkom zajmującym się 
leczeniem otyłości. Zostały one następnie opublikowane 
w języku angielskim i polskim oraz przesłane jako informa-
cja do Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz AOITM.

• Standardy opieki bariatrycznej Sekcji Chirurgii Me-
tabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów 
Polskich – Chirurgia metaboliczna – Chirurgia – 
Medycyna Praktyczna dla lekarzy (mp.pl)

• Metabolic and Bariatric Surgery Chapter of the As-
sociation of Polish Surgeons. Bariatric and metabo-
lic surgery care standards (termedia.pl)

Ad.3

W porozumieniu z wybranymi ośrodkami bariatrycz-
nymi, SCMiB podjęła się zaprojektowania i koordynacji 
szkoleń bariatrycznych na różnym stopniu:

• podstawowym,
• zaawansowanym,
• atestacyjnym, wymaganym do certyfikacji.

Niestety okres pandemii COVID-19 uniemożliwił prowa-
dzenie szkoleń wyjazdowych w wybranych w poprzedniej 
kadencji ośrodkach.

Ad. 4

Członkowie Zarządu Sekcji podjęli się szeroko pojętej 
działalności edukacyjnej i organizacyjnej. Z racji ograni-
czeń związanych z pandemią, większość spotkań odbyła 
się w formule online.

SCMiB zorganizowała samodzielnie następujące spo-
tkania naukowe:

• Chirurgia bariatryczna w czasie pandemii CO-
VID-19 – Webinar – 08 czerwca 2020 r.– w trakcie 
którego m.in. ogłoszono raport o aktualnym sta-
nie chirurgii bariatrycznej w Polsce i wypracowane 
przez Komitet Naukowy SCMiB TChP „Stanowisko 
SCMiB w sprawie wznawiania zabiegów bariatrycz-
nych w dobie pandemii Covid 19”

• I Wirtualne Spotkanie SCMiB TChP – Webinar – 
29 czerwca 2020 r. – pt. „Standardy opieki baria-
trycznej w Polsce”, podczas którego przedstawiono 
ostateczne wersje standardów opieki okołoope-
racyjnej w chirurgii bariatrycznej i metabolicznej. 
W trakcie spotkania wystąpił także zaproszony 
gość specjalny – prof. Karl Miller z wykładem ”How 
to prevent potential complications of GI stapling”

• II Wirtualne Spotkanie SCMiB TChP – Webinar – 
17 listopada 2020 r. – pt. „Niepowodzenie po LSG 
– i co dalej?”, podczas którego wygłoszono 3 wy-
kłady dotyczące problemów chirurgicznych zwią-
zanych z LSG

• III Wirtualne Spotkanie SCMiB TChP – Webinar 
– 09 marca 2021 r. – pt. „Chirurdzy bariatryczni 
dla Chirurgów”, które miało formułę otwartą dla 
wszystkich członków TChP z przedstawieniem 3 
wykładów o problemach związanych z pacjentem 
chorującym na otyłość w codziennej praktyce chi-
rurgicznej

W trakcie wszystkich spotkań odbywało się także uro-
czyste – zdalne wręczenie certyfikatów umiejętności ba-
riatrycznych.

SCMiB objęła patronatem naukowym następujące wyda-
rzenia, w których czynny udział (moderowanie i wykłady 
na zaproszenie) wzięli członkowie Sekcji i jej Zarządu:

• „Let’s work together – The Joint Endocrinological 
And Surgical Conference”, Wrocław 14-16 listopa-
da 2019 r.

• Warszawska Jesień Bariatryczna, Konferencja onli-
ne, 11-12 grudnia 2020 r.

• Bariatria bez Granic, Konferencja online, 16 stycz-
nia 2021 r.

• World Obesity Day, Konferencja online, 04 marca 
2021 r.

• 5-lecie Barialink, Konferencja hybrydowa, 
05 czerwca 2021 r.

Ponadto SCMiB przygotowała 2 sesje plenarne z udzia-
łem gości zagranicznych na 70. Jubileuszowy Kongres 
TChP we wrześniu 2021 r.:

• Rękawowa resekcja żołądka – czy rzeczywiście 
wszystko jest takie proste?

• Chirurgia metaboliczna
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Ad. 5

Na początku kadencji powołano Komitet Naukowy SC-
MiB TChP. W jego skład weszli:

• Prof. dr hab. n. med. Jacek Szeliga – koordynator
• Prof. dr hab. n. med. Piotr Major
• Prof. dr hab. n. med. Maciej Michalik
• Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik
• Prof. dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł
• Prof. dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec
• Dr n. med. Maciej Walędziak
• Dr n. med. Michał Janik

Komitet został powołany z inicjatywy Przewodniczącego 
do działalności opiniotwórczej i ekspertyz naukowych. 
W trakcie kadencji wykazał się aktywnością w zakresie:

• Opracowanie dokumentu, będącego zaleceniami 
odnośnie do wznawiania wykonywania procedur 
bariatrycznych w czasie pandemii COVID-19: „Sta-
nowisko SCMiB w sprawie wznawiania zabiegów 
bariatrycznych w dobie pandemii COVID-19”

• Opracowanie dokumentu będącego odpowiedzią 
na pytanie chirurgów ze Szpitala Wojewódzkiego 
w Słupsku – czy w świetle obecnej wiedzy medycz-
nej opartej na faktach, wobec dowodów na brak 
skuteczności testu z błękitem metylenowym w pre-
wencji przecieku w linii zszywek, podczas laparo-
skopowej rękawowej resekcji żołądka, zasadnym 
i obligatoryjnym jest stosowanie śródoperacyjne 
tej próby? (M. Walędziak, M. Janik)

Oba dokumenty znajdują się do wglądu na stronie inter-
netowej Sekcji.

Ad.6

Zarząd na bieżąco analizował stan chirurgii bariatrycz-
nej w Polsce.

• Przeanalizowano sytuację w aspekcie wykonywania 
procedur leczenia otyłości na oddziałach chirurgicz-
nych w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19 
w 2020 r. – analiza podczas webinaru (punkt 4)

• Podsumowano wykonanie procedur bariatrycznych 
w Polsce w całym 2020 r. Wyniki rozesłano człon-
kom Sekcji drogą elektroniczną

Ad.7
3 marca 2020 roku, wobec kontrowersji związanych 

z powołaniem biegłych w sprawie bariatrycznej toczącej 
się wobec chirurga będącego członkiem SCMiB TChP, wy-
stosowano pismo do Prokuratury Rejonowej w Białymsto-
ku, w którym zaproponowano sporządzenie wiarygodnych 
opinii przez wybranego członka Sekcji. Prokuratura zdecy-
dowała się na powołanie nowego biegłego.

Ad. 7
Podjęto także szerokie działania na polu administra-

cyjnym:
• Wystosowano pismo do Ministerstwa Zdrowia, 

AOITM oraz NFZ w sprawie wypracowanych „Stan-
dardów Opieki Bariatrycznej w Polsce”.

• Przedstawiciele SCMiB TChP uczestniczyli aktyw-
nie w pracach nad pilotażowym projektem KOS-
-BAR od momentu jego powstania, poprzez kon-
sultacje wewnętrzne, do momentu pojawienia się 
„Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w spra-
wie programu pilotażowego w zakresie komplek-
sowej opieki specjalistycznej nad pacjentami le-
czonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR” 
wraz z ogłoszeniem zasad uczestnictwa i ośrodków 
zakwalifikowanych do programu. SCMiB stale mo-
nitorowała postęp prac i uczestniczyła w dyskusji 
nad ostatecznym modelem programu.

• W związku z zaproszeniem Instytutu Człowieka 
Świadomego w Warszawie do prac nad ogólnopol-
ską kampanią informacyjną skierowaną do pacjen-
tów chorujących na otyłość „W nowym kształcie” 
został powołany „komitet doradczy” w składzie: 
J. Szeliga, M. Wyleżoł, P. Myśliwiec, P. Major, A. Bu-
dzyński. Dzięki aktywności członków komitetu po-
czątkowo wstrzymano otwarcie kampanii z racji 
błędów merytorycznych. Rozpoczęto tym samym 
intensywne działania mające na celu stworzenie 
programu, który spełniałby swoje założenia w opar-
ciu o rzetelną wiedzę medyczną. Do pracy zaanga-
żowano członków Sekcji.

Ad. 8.

Kontynuowano proces certyfikacji umiejętności ba-
riatrycznych. Zarząd powołał 4 Komisje Certyfikacyjne, 
które w kolejnych sesjach przyznały w trybie „szybkiej 
ścieżki” certyfikat umiejętności kolejnym 16 chirurgom, 
odrzucając 1 wniosek z zaleceniem poddania go standar-
dowemu postępowaniu. W chwili obecnej trwa analiza 4 
grupy kandydatów.

Ad. 9
Przez całą kadencję, z inicjatywy i dzięki zaangażowa-

niu ośrodka krakowskiego, Sekcja podejmowała się koor-
dynacji wieloośrodkowych badań naukowych dotyczących 
różnych problemów związanych z leczeniem otyłości:

• Polish Revision Obesity Surgery Study (PROSS)
• Chirurgia bariatryczna w dobie pandemii COVID-19
• Ocena remisji cukrzycy typu 2 po operacjach LSG
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Efektem tego są następujące publikacje o sumarycznym 
IF = 19,482:

1. Dudek A, Wysocki M, Walędziak M, Szeliga J, 
Proczko-Stepaniak M, Pędziwiatr M, Major P. When 
to resume bariatric surgery after COVID-19 pan-
demic?: results of patients’ and surgeons’ survey. 
BMC Surg. 2021 Mar 15;21(1):131. doi: 10.1186/
s12893-021-01145-y. PMID: 33722222; PMCID: 
PMC7957466.

2. Major P, Stefura T, Wysocki M, Małczak P, Rzepa A, 
Proczko-Stepaniak M, Szeliga J, Pędziwiatr M. Im-
pact of SARS-CoV-2 pandemic on bariatric care in 
Poland: results of national survey. BMC Surg. 2020 
Dec 3;20(1):314. doi: 10.1186/s12893-020-00990-
7. PMID: 33272221; PMCID: PMC7711258.

3. Mizera M, Wysocki M, Bartosiak K, Franczak P, 
Hady HR, Kalinowski P, Myśliwiec P, Orłowski M, 
Paluszkiewicz R, Piecuch J, Szeliga J, Walędziak M, 
Major P, Pędziwiatr M. Type 2 Diabetes Remission 
5 Years After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: 
Multicenter Cohort Study. Obes Surg. 2021 
Mar;31(3):980-986. doi: 10.1007/s11695-020-
05088-w. Epub 2020 Nov 5. PMID: 33151518; 
PMCID: PMC7920883.

4. Wysocki M, Walędziak M, Proczko-Stepaniak M, 
Pędziwiatr M, Szeliga J, Major P. Lifestyle changes 
in patients with morbid obesity and type 2 diabetes 
mellitus during the COVID-19 pandemic. Diabetes 
Metab. 2021 May;47(3):101171. doi: 10.1016/j.
diabet.2020.06.002. Epub 2020 Jun 16. PMID: 
32561429; PMCID: PMC7296302.

5. Walędziak M, Różańska-Walędziak A, Pędziwiatr 
M, Szeliga J, Proczko-Stepaniak M, Wysocki M, 

Stefura T, Major P. Bariatric Surgery During CO-
VID-19 Pandemic from Patients’ Point of View-The 
Results of a National Survey. J Clin Med. 2020 Jun 
2;9(6):1697. doi: 10.3390/jcm9061697. PMID: 
32498298; PMCID: PMC7356361.

6. Wysocki M, Małczak P, Wierdak M, Walędziak M, 
Hady HR, Diemieszczyk I, Proczko-Stepaniak M, 
Szymański M, Dowgiałło-Wnukiewicz N, Szeliga 
J, Pędziwiatr M, Major P. Utility of Inflammatory 
Markers in Detection of Perioperative Morbidity 
After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy, Lapa-
roscopic Roux-en-Y Gastric Bypass, and One-Ana-
stomosis Gastric Bypass-Multicenter Study. Obes 
Surg. 2020 Aug;30(8):2971-2979. doi: 10.1007/
s11695-020-04636-8. PMID: 32347517; PMCID: 
PMC7305064.

7. Stefura T, Skomarovska O, Wysocki M, Janik M, 
Krzysztofik M, Walędziak M, Pędziwiatr M, Ko-
walewski P, Małczak P, Bartosiak K, Rubinkiewicz 
M, Orłowski M, Matłok M, Wierdak M, Major 
K, Myśliwiec P, Szeliga J, Budzyński A, Major P. 
Challenges associated with bariatric surgery – 
a multi-center report. Wideochir Inne Tech Maloin-
wazyjne. 2019 Dec;14(4):526-531. doi: 10.5114/
wiitm.2019.81370. Epub 2019 Jan 18. PMID: 
31908698; PMCID: PMC6939206.

Ad.10
Pozyskano kolejne fundusze na rozwój strony interne-

towej Sekcji

Prof. dr hab. n. med. Jacek Szeliga
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7. SEKCJA CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ

W 2019 r. ukazała się drukiem książka „Podstawy chirurgii 
rekonstrukcyjnej” w całości stworzona przez nasz zespół.

W 2021 roku zorganizowaliśmy w Wiśle transmisję on-
line konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Mikrochi-
rurgii Rekonstrukcyjnej, na którą poza naszym zespołem 
przyjechali zainteresowani tematyką lekarze z całej Polski.

Przez cały wspomniany okres w Klinice Chirurgii On-
kologicznej i Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu On-

kologii w Gliwicach odbywały się zabiegi rekonstrukcyjne 
wynikające ze statusowego profilu działalności kliniki, 
w których uczestniczyli zainteresowani lekarze z innych 
ośrodków krajowych.

Z uwagi na okres pandemii zakres działalności Sekcji 
był w raportowanym okresie znacznie ograniczony.

Dr hab. n. med. Maciej Grajek

8. SEKCJA CHIRURGII URAZOWEJ I WOJSKOWEJ

Członkowie Sekcji aktywnie uczestniczyli w następują-
cych wydarzeniach naukowych jako Członkowie Komite-
tów Naukowych czy zaproszeni wykładowcy:

1. XI Kongres PTChN 25-27.09.2020
2. 4-5 December 2020 Cracow, Poland – Vascular 

Summit (*5th Meeting of Polish Vascular Foreign 
Specialists)

3. Śląskie Dni Ratownictwa, Szczyrk 3.10.2020
4. Wykłady w ramach Czwartków Chirurgicznych 

2020 r. (*Urazy jamy brzusznej, Laparoskopia 
w stanach nagłych i urazach).

5. 18th International Conference on Emergency Med-
icine (ICEM 2019), 12-15.06.2019 in Seoul, Korea. 
„HBOT in acute carbon monoxide poisoning”

6. Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych, Szczyrk 
10-12.10.2019

7. Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej 
„Na Ratunek”, Władysławowo 25-26.10.2019

8. Międzynarodowy Kongres Medycyny Ratunkowej, 
Jelenia Góra 20-23.03. 2019

9. Konferencja Współczesne aspekty medycyny ratun-
kowej, Olsztyn 9-11.05 2019

10. XI Międzynarodowa konferencja naukowo-szko-
leniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczy-
niowej, Bydgoszcz 3-5.10.2019

Ukazała się publikacja obejmująca zbiór ciekawych 
przypadków klinicznych związanych z infekcją COVID-19 
pt. COVID-19 unusual Cases, zebrana w dodatkowym nu-
merze „Lekarza Wojskowego” z 2021 r. Ponadto, z racji 
stale rosnącej liczby przypadków wartych do odnotowania 
ze względu na często zaskakujący przebieg kliniczny, pla-
nowane jest wydanie, w rozszerzonej formie, zebranego 
materiału w postaci książki.

Nadal trwają prace nad Podręcznikiem chirurgii urazo-
wej z udziałem chirurgów wojskowych NATO.

Członkowie Sekcji przygotowali rozdział w Podręczni-
ku neurologii, obejmujący współczesne metody rewasku-
laryzacji OUN pod redakcją prof. dr. hab. n. med. Adama 
Stępnia.

Nieprzerwanie odbywa się rekrutacja do badania 
PLIANT II, analizującego skuteczność leczenia tętniaków 
tętnicy biodrowej wewnętrznej sposobem wewnątrzna-
czyniowym.

W związku ze zbliżającym się Kongresem w Toruniu, 
Sekcja przygotowała program naukowy z dwoma sesja-
mi, które odbędą się podczas ww. spotkania naukowego. 
Podczas naszego Kongresu w Toruniu planowane są wy-
bory w Sekcji Chirurgii Urazowej i Wojskowej.

Płk dr hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz
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9. SEKCJA ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO I DOJELITOWEGO

W minionej kadencji 2019-2021 członkowie Sekcji brali 
udział w spotkaniach organizowanych przez środowiska 
chirurgiczne związanych z wdrażaniem postępowania 
metabolicznego u ciężko chorych w trakcie leczenia chi-
rurgicznego, najczęściej w formule online ze względu na 
ograniczenia związane z pandemią SARS-CoV-2.

• POLSPEN – Talk 7.04.2021 – OZT- schemat postę-
powania żywieniowego – Włodzimierz Cebulski

• Spotkanie edukacyjne „Żywienie pozajelitowe pa-
cjenta chirurgicznego – aspekty praktyczne” Baxter 
Education Center 09.06.2021

• Żywienie pozajelitowe w oddziale chirurgicznym – 
wprowadzenie

• Przypadki kliniczne – dobór odpowiedniego prepa-
ratu – dr W. Cebulski

W trakcie XXII Zjazdu i XXXIV Międzynarodowej Kon-
ferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa 
Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu 
przedstawiono problemy leczenia żywieniowego na sesji 
zjazdowej organizowanej przez sekcję ŻPiD:

Sesja Sekcji TChP:
• Prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz: SAART – 

selektywna restrykcja aminokwasów w terapii prze-
ciwnowotworowej

• Dr hab. n. med. Jacek Sobocki: Konsolodacja preha-
bilitacji i żywienia przedoperacyjnego

• Dr n. med. Włodzimierz Cebulski, B. Zygier, D. Kar-
kocha, M. Ławiński, A. Rojewska, M. Makiewicz, 
M. Mąka, W. Pawlowski, I. Grabowska, M. Słod-
kowski: HEN w dobie COVID-19 – problemy jed-
nego ośrodka

• Sesji przewodniczył prof. Maciej Słodkowski

Członkowie sekcji aktywnie uczestniczyli w pracach na-
ukowych, które zaowocowały publikacjami podręczników, 
wytycznych i artykułów naukowych o problematyce ży-
wieniowej.

1. Marek Wroński, Andrzej Chaber, Maciej Słod-
kowski: Leczenie ciężkich postaci ostrego zapalenia 
trzustki. Chirurgia po Dyplomie. Grudzień 2019

2. Standardy Żywienia Dojelitowego Dorosłych 
Pacjentów w Warunkach Domowych: pod redakcją 

Jacka Sobockiego, Marka Kuneckiego, Anny Zmar-
zły, Sławomira Rudzkiego. Zespół Autorów m.in.: 
Włodzimierz Cebulski, Maciej Słodkowski, Krystyna 
Urbanowicz. Gdańsk 2019

3. Matras Przemysław, Kłęk Stanisław, Folwarski 
Marcin, Zmarzły Anna, Bartoszewska Lidia, Cebulski 
Włodzimierz, Jakubczyk Marlena, Kamocki Zbig-
niew, Klepczyk Katarzyna, Kunecki Marek, Ławiński 
Michał, Majewska Krystyna, Matczuk Maciej, Ma-
tysiak-Luśnia Katarzyna, Sadowski Maciej, Sobocki 
Jacek, Szumiet Magdalena, Szafrański Waldemar, 
Szczepanek Kinga, Urbanowicz Krystyna, Zoubek-
-Wójcik Agata.: Home medical nutrition during 
SARS-CoV-2 pandemic – A position paper. Clinical 
Nutrition (ESPEN) 2021

4. Żywienie w chorobach nowotworowych pod re-
dakcją Andrzej Szawłowski, Jacek Sobocki, Maciej 
Słodkowski, Piotr Paluszkiewicz, Joanna Gromad-
zka-Ostrowska. PZWL 2020. Członkowie Sekcji 
jako autorzy rozdziałów: Bruno Szczygieł (Prezes 
Honorowy Sekcji): Historia leczenia żywieniowego 
na świecie i w Polsce; Andrzej Szawłowski: Miej-
sce i rola leczenia żywieniowego w onkologii; Piotr 
Paluszkiewicz: Wpływ sztucznego odżywiania 
na proces karcynogenezy: aktualny stan wiedzy; 
Maciej Słodkowski, Włodzimierz Cebulski: Leczenie 
żywieniowe w przetokach przewodu pokarmowego; 
Marcin Folwarski, Jacek Sobocki: Ocena skutecz-
ności leczenia żywieniowego chorych na nowotwo-
ry oraz inne kolejne rozdziały.

Za pośrednictwem Sekcji Żywienia, Towarzystwo Chirur-
gów Polskich objęło patronatem program: „Szpital Dobrej 
Praktyki Żywienia Klinicznego – leczenie przez żywienie”, 
z udziałem wielu ośrodków z całej Polski.

Początek 2021 roku jest pod znakiem przygotowań do 
Kongresu TChP w Toruniu. Planowana jest sesja w całości 
przygotowana przez Sekcję Żywienia Poza- i Dojelitowego 
TChP. Szczegółowy program sesji został przedstawiony do 
akceptacji przez Komitet Naukowy Kongresu.

W dniu 1.07.2021 odbyło się zebranie organizacyjne 
i sprawozdawczo-wyborcze Sekcji.

Prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski
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10. SEKCJA ZAKAŻEŃ CHIRURGICZNYCH

Zarząd Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chi-
rurgów Polskich, wyłoniony w toku zebrania wyborczego 
w dniu 12 sierpnia 2019 r. w trakcie trwania 69. Kongresu 
Towarzystwa Chirurgów Polskich w Krakowie, postanowił 
kontynuować dotychczasowe działania i współpracować 
z organizacjami i instytucjami o pokrewnej działalności, 
a także ze wszystkimi towarzystwami zabiegowymi, któ-
re podejmą tematykę powikłań septycznych jako element 
swojej aktywności.

Zarząd przyjął następujące zadania do wykonania 
w kadencji 2019-2021:

1. Dalsze działania pozyskiwania nowych członków 
Sekcji i uaktualnienia listy członków Sekcji

2. Weryfikacja i kontynuacja opracowania standardów 
profilaktyki i leczenia zakażeń chirurgicznych z uwz-
ględnieniem specyfiki poszczególnych specjalności 
zabiegowych

3. Inicjacja badań przeglądowych z zakresu charakte-
rystyki zakażeń chorych chirurgicznych oddziałów 
chirurgicznych w Polsce

4. Organizacja konferencji naukowej poświęconej 
zakażeniom w specjalnościach zabiegowych

5. Reaktywacja współpracy z Polskim Towarzystwem 
Zakażeń Szpitalnych

6. Reaktywacja strony internetowej Sekcji
7. Organizacja Sekcji Zakażeń Szpitalnych w czasie 

Kongresu TChP w roku 2021

Ad. 1 Według posiadanych deklaracji ustalono listy człon-
ków Sekcji.

Ad. 2 i 3 Opracowane niektóre standardy znajdują się 
na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Zakażeń 
Szpitalnych. Obecnie wydaje się, że dostępne standardy 
są wystarczające, natomiast otwarta jest aktywność w za-
kresie inicjacji badań z zakresu charakterystyki zakażeń 
chorych chirurgicznych. Nawiązano współpracę z Katedrą 
i Zakładem Mikrobiologii UM.

Punkty 4,5,6 nie zostały zrealizowane, co należy wiązać 
ze złą sytuacją czasową i trudnościami komunikacyjnymi 
związanymi z pandemią.

Ad. 7 Organizacja programu naukowego Sekcji Zakażeń 
Szpitalnych w czasie 70. Kongresu TChP

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Rudzki

11. SEKCJA CHIRURGII ENDOKRYNOLOGICZNEJ

Zaplanowany na 21-23 maja 2020 Zjazd Naukowy Sek-
cji Chirurgii Endokrynologicznej TChP nie odbył się z po-
wodów epidemicznych. Planowane jest przeprowadzenie 
spotkania w dniach 14-15 stycznia 2022 – pod warun-
kiem wyciszenia pandemii.

Członkowie Sekcji brali czynny udział w przeprowa-
dzonej w dniach 28-29 stycznia 2021 pod przewodnic-

twem prof. dr. n. med. Marka Dedecjusa Konferencji onli-
ne „Postępy w chirurgii tarczycy i przytarczyc”.

Szereg członków Sekcji bierze udział w merytorycznym 
przygotowaniu Konferencji „Wokół Raka Tarczycy” plano-
wanej na 2022 rok, organizowanej pod przewodnictwem 
prof. dr hab. n. med. Barbary Jarząb.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Gawrychowski
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12. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA MŁODYCH CHIRURGÓW

Podczas 69. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich 
organizowanego razem z 48 th World Congress of Surge-
ry w Krakowie odbyło się zebranie wyborcze z udziałem 
Przedstawicieli Młodych Chirurgów, podczas którego wy-
brano na kolejną kadencję Przewodniczącego Koła Mło-
dych Chirurgów przy Zarządzie Głównym Towarzystwa 
Chirurgów Polskich w osobie lek. Michaliny Piasek oraz 
zgodnie ze statutem Przewodniczącego Elekta Koła Mło-
dych Chirurgów przy Zarządzie Głównym Towarzystwa 
Chirurgów Polskich w osobie dr. n. med. Mateusza Ma-
jewskiego.

Przewodnicząca za główny cel swojej działalności 
w kadencji przedsięwzięła rozszerzenie struktur Koła 
Młodych Chirurgów, pozyskiwanie nowych Członków 
Towarzystwa Chirurgów Polskich wśród osób w trakcie 
specjalizacji oraz współpracę doradczą w pracach Zarządu 
Głównego Towarzystwa, ze szczególnym wskazaniem na 
sprawy dotyczące młodych chirurgów.

11 października 2019 r. podczas VII Ogólnopolskiej 
Konferencji POLSKIEJ CHIRURGII w Toruniu odbyło się 
spotkanie Koła Młodych Chirurgów z prof. dr. hab. n. 
med. Grzegorzem Wallnerem. Podczas zebrania poruszo-
no tematy zmian w programie specjalizacji oraz wspólnie 
z Przedstawicielami Porozumienia Rezydentów omówiono 
problemy lekarzy w trakcie specjalizacji.

Niestety z uwagi na wybuch pandemii COVID-19 
w Polsce w roku 2020 wywołany przez wirusa SAR-
S-CoV-2 nie udało się zrealizować działań zaplanowanych 
przez Koło Młodych Chirurgów na okres 2020-2021. Epi-

demia skutecznie ograniczyła kontakty wśród młodych 
lekarzy, pomimo rozwiniętych technik telekomunikacji.

Podczas pandemii w 2021 r. Przewodnicząca Koła 
Młodych Chirurgów po akceptacji i przy wsparciu prof. dr. 
hab. n. med Grzegorza Wallnera przeprowadziła anonimo-
wą ankietę online pt.: „Młodzi chirurdzy w trakcie pande-
mii SARS-CoV-2”. Miała ona na celu ukazanie, jak bardzo 
dana sytuacja negatywnie wpłynęła na rozwój zawodowy 
młodych chirurgów. Ankietę rozesłano wśród Przewod-
niczących Oddziałów Terenowych z prośbą o przekaza-
nie jej swoim rezydentom oraz udostępniono w mediach 
społecznościowych. Do tej pory w ankiecie wzięło udział 
46 osób. Wynika z niej, iż 43,5% z ankietowanych zosta-
ło oddelegowanych do oddziałów o innym profilu celem 
walki z pandemią. Natomiast, aż 94% uważa, że proces 
kształcenia w 2020 r. nie przebiegł prawidłowo, co nie po-
zwoliło zrealizować programu specjalizacji.

Dzięki prężnej działalności istniejąca w serwisie Face-
book grupa Młodych Chirurgów liczy już około 600 człon-
ków.

Przewodnicząca Koła czynnie uczestniczyła w zebra-
niach Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Pol-
skich, biorąc udział w jego pracach.

Podsumowując, działania Koła Młodych Chirurgów 
w kadencji 2019-2021 można uznać za zadowalające, 
lecz jedynie biorąc pod uwagę wybuch pandemii i zwią-
zaną z nią rzeczywistość, z jaką trzeba było się zmierzyć.

Lek. Michalina Piasek
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SPRAWOZDANIA PRZEWODNICZĄCYCH 
KOMISJI TOWARZYSTWA CHIRURGÓW 

POLSKICH Z DZIAŁALNOŚCI W KADENCJI 
2019-2021

1. KOMISJA STYPENDIALNA

Komisja stypendialna TChP przeanalizowała łącznie 
7+4+1 wniosków o stypendia zagraniczne w sesjach je-
siennej i wiosennej. W czasie ostatniej kadencji przyznano 
stypendia:

• sesja zima 2019 – 2 stypendia
• sesja lato 2020 – 2 stypendia
• sesja zima 2020 – 1 stypendium
• sesja lato 2021 – brak
Lekarze, którym przyznano stypendia, spełniali kryte-

ria zawarte w Statucie TChP. Osoby, którym nie zostały 

przyznane stypendia, otrzymały odpowiednio niższą war-
tość punktową, a w jednym przypadku był to lekarz ubie-
gający się o kolejne stypendium.

Wyniki postępowań stypendialnych, jak również zmia-
ny w regulaminie zostały zaakceptowane podczas posie-
dzeń Zarządu TChP.

Płk dr hab. n. med. Mirosław Adam Dziekiewicz

2. KOMISJA HISTORYCZNA

Komisja w składzie: prof. dr hab. Mariusz Frączek, prof. dr 
hab. Mirosław Szura, prof. dr hab. Mariusz Wyleżoł, prof. 
dr hab. Piotr Richter (Przewodniczący) prowadziła działal-
ność promującą tematykę określoną przez ZG TChP.

W okresie 2019/2020, jaki przebiegał pod hasłem 
„Roku Rydygierowskiego”, w związku z 100. rocznicą 
śmierci polskiego patrona chirurgii i twórcy Towarzystwa 
Chirurgów Polskich, zainicjowano wspólnie z Prezesem 
TCHP prof. dr. hab. Markiem Jackowskim „Rok jubile-
uszowy”. Zaplanowano w okresie kadencji serię spotkań 
naukowych i uroczystości podtrzymujących tradycję i do-
robek patrona TChP.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce zreali-
zowano dwa ważne wydarzenia. W dniu 1 lipca 2020 r. 
odbyło się zainicjowane przez Prezesa TChP uroczyste 
posiedzenie Senatu RP połączone z uchwałą w stulecie 
śmierci Ludwika Rydygiera. W dniach 4-5 grudnia 2020 r. 
odbyła się zorganizowana w ramach „Dni Rydygierow-
skich” Międzynarodowa Konferencja Naukowa TChP „Chi-
rurgia żołądka, historia i współczesność”, w czasie której 

przedstawiono dokonania Ludwika Rydygiera i ich wpływ 
na polską scenę naukową i medyczną. Oba wydarzenia 
pod auspicjami TChP omawiały szeroko sylwetkę Jubila-
ta, jak również skupiały się na prezentacji współczesnych 
osiągnięć i wyników w poszczególnych działach chirur-
gii, którym Ludwik Rydygier poświęcał najwięcej uwagi 
w okresie swojej działalności zawodowej.

W okresie działalności Komisji przygotowano II część 
Wystawy „Ludwik Rydygier – dzieło i życie”. Wspólnie 
z Krakowskim Stowarzyszeniem im. L. Rydygiera przed-
stawiono zasady przyznawania Medalu ustalone przez 
Kapitułę oraz udostępniono link do strony internetowej 
Wystawy i koncertu dedykowanym L. Rydygierowi oraz 
materiałów naukowych Konferencji. W ostatnim okresie 
przygotowano program sesji historycznych, jakie zaplano-
wane zostały w ramach programu naukowego 70. Jubi-
leuszowego Kongresu TChP w Toruniu, w dniach 15-18 
września 2021 r.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
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3. KOMISJA DS. CZŁONKÓW HONOROWYCH

Komisja pracowała w następującym składzie:
• Prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski  

– Przewodniczący
• Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kielan
• Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz

W określonym przez Statut terminie napłynęły kandy-
datury zgłoszone przez oddziały i sekcje TChP. Zgodnie 
z Regulaminem na posiedzeniu Zarządu TChP w dniu 
22.02.2021 przedstawiono i zatwierdzono następujące 
kandydatury do godności Członka Honorowego:

1. Prof. Thomas Schiedeck
• Wnioskodawca: Łódzki Oddział Towarzystwa Chi-

rurgów Polskich (prof. Krzysztof Kołomecki)
2. Prof. Alexander Herold

• Wnioskodawca: Łódzki Oddział Towarzystwa Chi-
rurgów Polskich (prof. Krzysztof Kołomecki)

3. Prof. Mario Trompetto
• Wnioskodawca: Łódzki Oddział Towarzystwa Chi-

rurgów Polskich (prof. Krzysztof Kołomecki)
4. Prof. Jerzy Arendt

• Wnioskodawca: Sekcja Oparzeń Towarzystwa 
Chirurgów Polskich (prof. Krystyn Sosada)

5. Prof. Henryk Dadan
• Wnioskodawca: Oddział Białostocki TChP (prof. 

Jacek Dadan)
6. Prof. Krzysztof Grabowski

• Wnioskodawca: Oddział Dolnośląski TChP (doc. 
Paweł Domosławski)

7. Dr Franciszek Hadasik
• Wnioskodawca: Oddział Śląski TChP (prof. Marek 

Kawecki)
8. Dr Marian Janowski

• Wnioskodawca: Oddział Bydgosko-Toruński TChP 
(doc. Zbigniew Banaszkiewicz)

9. Prof. Jacek Starzewski
• Wnioskodawca: Oddział Śląski TChP (prof. Marek 

Kawecki, prof. Zbigniew Lorenc)
10. Prof. Marek Szczepkowski

• Wnioskodawca: Łódzki Oddział Towarzystwa Chi-
rurgów Polskich (prof. Krzysztof Kołomecki)

Uroczyste przyznanie godności Członka Honorowego 
TChP nastąpi podczas 70. Kongresu TChP w Toruniu 15-
18 września 2021

Prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski

4. KOMISJA INTERWENCYJNA

Informuję, że w kadencji 2019-2021 nie odbyło się żadne posiedzenie Komisji Interwencyjnej.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Leksowski
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5. KOMISJA DS. PRAKTYKI KLINICZNEJ I JAKOŚCI LECZENIA

Skład Komisji:
Dr hab. n. med. Stanisław Hać, prof. GUM
Dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Dr hab. n. med. Maciej Śmietański

Podczas zebrania przedyskutowano możliwości działania 
Komisji. Zdecydowano o próbie wprowadzenia klasyfi-
kacji zdarzeń niepożądanych według Clavien-Dindo jako 
obowiązującej w dokumentacji medycznej. Postanowiono 
nawiązać współpracę z Ministerstwem Zdrowia oraz Pań-
stwową Komisją Akredytacyjną.

Ponadto zdecydowano o konieczności skontaktowania 
się z autorami klasyfikacji w Karolinska University w celu 
uzyskania zgody na zaplanowane działania.

Zaplanowano zaprojektowanie akcji multimedialnej do 
rozpowszechniania za pomocą mediów społecznościo-
wych skierowanej do lekarzy, uświadamiającej znaczenie 
raportowania zdarzeń niepożądanych.

Zaplanowano opracowanie wyników ankiety rozesła-
nej do rezydentów szkolących się z zakresu chirurgii ogól-
nej pod kątem urealnienia wymogów specjalizacyjnych 

dotyczących rodzaju procedur wymaganych w programie 
specjalizacji.

Zaproponowano uznanie zajęć prosektoryjnych oraz 
obowiązkowego szkolenia na trenażerach laparoskopo-
wych jako elementu kształcenia praktycznego. Usunięcie 
obowiązku uczestniczenia w rzadkich, złożonych zabie-
gach operacyjnych na rzecz wpisania do programu spe-
cjalizacji współczesnych metod leczenia chirurgicznego, 
takich jak np. terapia podciśnieniowa. Członkowie Komisji 
zgłosili propozycję wykorzystania zajęć e-learningowych 
w procesie kształcenia z zakresu chirurgii ogólnej.

Odbyliśmy rozmowy telefoniczne z dyrektor Centrum 
Monitorowania Jakości Haliną Kutaj-Wąsikowską. Zapla-
nowano spotkanie zmierzające do wypracowania standar-
du umieszczenia skali powikłań w systemach informatycz-
nych szpitali.

Dalsze działania zostały pokrzyżowane rozpoczęciem 
pandemii COVID-19.

Dr hab. n. med. Stanisław Hać



S
P
R
A
W

O
Z
D
A
N
I
A

42

Toruń  15-18.09.2021
  u u o   o r   

Towarzystwa  
Chirurgów Polskich

6. KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO I SPECJALIZACJI

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner – Przewodniczący 
Komisji

Członkowie Komisji:
• Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kielan
• Prof. dr hab. n. med. Jacek Sobocki
• Prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski
• Dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec
• Dr hab. n. med. Maciej Śmietański
• Dr n. med. Mateusz Majewski

W związku z pandemią COVID-19 współpraca pomiędzy 
członkami Komisji ZG TChP ds. Kształcenia Podyplomo-
wego i Specjalizacji odbywała się jedynie w wersji zdal-
nych kontaktów online. O realizowanych zadaniach i pra-
cach Komisji i Zespołu Ekspertów Konsultanta Krajowego 
w dziedzinie chirurgii Zarząd Główny TChP był informo-
wany na bieżąco w trakcie posiedzeń ZG TChP.

Członkowie Komisji aktywnie uczestniczyli w przygo-
towywaniu pytań testowych do Lekarskiego Egzaminu 
Końcowego i Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego 
w dziedzinie chirurgii ogólnej, a także w latach 2019-202 
brali udział we wszystkich sesjach egzaminów testowych 
i ustnych PES.

Ponadto przedstawiciele Komisji brali udział w opraco-
wywaniu końcowej wersji aktualizacji modułowego pro-
gramu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii 
ogólnej. Projekt ten w maju 2021 roku został wysłany do 
ostatecznego zaopiniowania przez Centrum Medyczne 
Kształcenia Podyplomowego i przez Departament Rozwo-
ju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia. Członkowie 
Komisji uczestniczyli również w pracach zespołu wyty-
powanego przez Naczelną Izbę Lekarską, który zajmował 
się przedstawieniem stanowiska NIL w sprawie propo-
nowanych zmian do programu szkolenia specjalizacyjne-
go. Nowa wersja programu szkolenia specjalizacyjnego 
w dziedzinie chirurgii ogólnej ma obowiązywać od 2022 
roku.

Komisja ZG TChP ds. Kształcenia Podyplomowego 
i Specjalizacji w maju 2021 roku dodatkowo przekazała do 
CMKP i MZ proponowany przez ZG TChP projekt zmian 
w systemie szkolenia specjalizacyjnego w dyscyplinach za-
biegowych, które zdaniem członków Komisji są niezbędne 
w celu unowocześnienia procesu szkolenia specjalizacyj-
nego. Komisja zwróciła uwagę na konieczność jak najszyb-
szego wdrożenia współczesnych zasad kształcenia pody-
plomowego i podstaw metodologicznych nowoczesnego 
nauczania chirurgii obowiązujących w innych krajach Unii 
Europejskiej i powszechnie zaadaptowanych przez krajo-
we towarzystwa chirurgów.

W trakcie tegorocznej VI Konferencji Ordynatorów 
i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej w maju 2021 roku, 
w której uczestniczył Minister Sławomir Gadomski w imie-
niu Komisji ZG TChP ds. Kształcenia Podyplomowego 
i Specjalizacji został przedstawiony raport wskazujący na 
duże trudności w realizacji programu szkolenia specjaliza-
cyjnego przez rezydentów z chirurgii ogólnej i innych dys-
cyplin zabiegowych z powodu pandemii COVID-19. Mię-
dzy innymi wskazano, że w związku ze stanem zagrożenia 
epidemiologicznego w 2020 roku i w pierwszej połowie 
2021 roku większość kursów stacjonarnych nie odbyła 
się. Jedynie w części przypadków organizatorzy kursów 
realizowali szkolenie w wersji zdalnej (online). Podobnie 
w związku ze spadkiem o około 30% realizacji procedur 
chirurgicznych z powodu ograniczeń epidemiologicznych 
wystąpiły trudności zarówno w realizacji wymaganych sta-
ży kierunkowych, jak i w szkoleniu praktycznym rezyden-
tów. Należy się spodziewać istotnego opóźnienia w reali-
zacji przez rezydentów wymaganych programem szkolenia 
specjalizacyjnego procedur chirurgicznych w latach 2020-
2021. Informacje te zostały również przekazane do wia-
domości CMKP. Członkowie Komisji uczestniczyli również 
online w V Konferencji Ordynatorów i Kierowników Klinik 
Chirurgii Ogólnej oraz II Międzynarodowym Kongresie 
Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej w 2020 roku.

Uwzględniając zadania statutowe, członkowie Komisji 
brali również udział w szkoleniach edukacyjnych w ramach 
cyklicznych konferencji edukacyjnych „SKALPEL” dedyko-
wanych przede wszystkim dla rezydentów. Konferencje 
„Skalpel” były realizowane pod patronatem Towarzystwa 
Chirurgów Polskich i Konsultanta Krajowego w dziedzinie 
Chirurgii Ogólnej. W sumie w bieżącej kadencji odbyło się 
14 konferencji – 6 w wersji stacjonarnej (2019-2020) oraz 
8 w wersji online (2020-2021). W każdej z konferencji 
w wersji online uczestniczyło przeciętnie 350-450 osób. 
Wskazuje to jednoznacznie na duże zainteresowanie mło-
dych chirurgów i zapotrzebowanie w środowisku chirur-
gów na organizację tego typu szkoleń oraz na potrzebę 
kontynuacji konferencji „Skalpel” w następnych latach. 
Jeszcze w bieżącej kadencji ZG TChP odbędzie się już 
piąta tegoroczna konferencja „Skalpel” w dniu 2 września 
2021 roku (www.skalpel.edu.pl).

Wszyscy członkowie Komisji ZG TChP ds. Kształcenia 
Podyplomowego i Specjalizacji byli w bieżącej kadencji 
zaangażowani w prace przygotowania nowego 4-tomo-
wego podręcznika chirurgii. Zgodnie z harmonogramem 
i zapowiedziami Wydawnictwa PZWL pierwszy tom pod-
ręcznika chirurgii ukaże się już w sierpniu 2021 roku i bę-
dzie miał swoją premierę w trakcie 70. Kongresu TChP 
w Toruniu. Wydanie drugiego tomu zaplanowane jest 



S
P
R
A
W

O
Z
D
A
N
I
A

43

na jesień 2021 roku, dwa kolejne w pierwszym kwartale 
2022 roku. W opracowaniu 120 rozdziałów podręcznika 
wzięło udział kilkudziesięciu chirurgów przedstawicieli 
wszystkich specjalności zabiegowych, reprezentujących 
całe środowisko chirurgów polskich i wszystkie ośrodki 
uniwersyteckie kraju.

Pragnę podziękować wszystkim członkom Komisji ZG 
TChP ds. Kształcenia Podyplomowego, którzy w kaden-

cji 2019-2021 byli zaangażowani w prace Komisji, szcze-
gólnie w intensywne prace nad przygotowaniem nowego 
podręcznika chirurgii, który mam nadzieję będzie podsta-
wą szkolenia rezydentów w najbliższych latach.

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

7. KOMISJA DS. NAUKI

W dniu 23.09.2021 na zebraniu Zarządu Głównego TChP 
został powołany Przewodniczący Komisji Nauki TChP – 
prof. Andrzej Budzyński. Wobec jego rezygnacji z funk-
cji, na kolejnego Przewodniczącego wybrano w dniu 
2.03.2020 roku prof. Jacka Szeligę.

Do nowej Komisji zostali powołani:
• Prof. Maciej Słodkowski
• Prof. Mirosław Szura

Nowy Przewodniczący określił cele działalności na resztę 
kadencji:

• koordynacja badań wieloośrodkowych,
• szkolenia praktyczne dla lekarzy chirurgów z zakre-

su pisania prac naukowych,
• propagowanie polskiego dorobku naukowego.

Okres działalności nowej Komisji przypadł na czas pano-
wania pandemii koronawirusa, stąd działalność jej ogra-
niczona została do zdalnej koordynacji projektów badań 
wieloośrodkowych. Z inicjatywy ośrodka krakowskiego 
koordynowano 2 projekty:

• Opieka zdrowotna w Polsce w dobie pandemii CO-
VID-19.

• Postawy chirurgów wobec COVID-19.

Efektem tej działalności były 2 wieloośrodkowe publika-
cje:

• Stefura T, Rymarowicz J, Wysocki M, Szeliga J, 
Wallner G, Pędziwiatr M, Nowakowski M, Major P. 
Surgical care in Poland after COVID-19 outbreak: 
a national survey. Folia Med Cracov. 2020 Nov 
30;60(3):33-51. doi: 10.24425/fmc.2020.135794. 
PMID: 33582744.

• Rymarowicz J, Stefura T, Major P, Szeliga J, Wall-
ner G, Nowakowski M, Pędziwiatr M. General sur-
geons’ attitudes towards COVID-19: A national 
survey during the SARS-CoV-2 virus outbreak. Eur 
Surg. 2020 Jul 16:1-6. doi: 10.1007/s10353-020-
00649-w. Epub ahead of print. PMID: 32837516; 
PMCID: PMC7365027

Prof. dr hab. n. med. Jacek Szeliga
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8. KOMISJA DS. SOCJALNO-ZAWODOWYCH

Skład Komisji:
• Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc
• Dr hab. n. med. Czesław Osuch
• Dr n. med. Mateusz Majewski

Plan działania Komisji ds. Socjalno-Zawodowych na ka-
dencję 2019-2021:

• Dalsza konsolidacja środowiska polskich chirurgów 
w wypracowaniu działań w zakresie poprawy wa-
runków socjalno-zawodowych naszej grupy zawo-
dowej.

• Określenie właściwych warunków pracy chirurgów 
w Polsce w zakresie zapewnienia odpowiedniego 
sprzętu medycznego niezbędnego do pracy, pełne-
go dostępu do środków leczniczych oraz określenia 
minimalnych warunków płacowych.

• Wspieranie działań całego środowiska, w tym rezy-
dentów, w zakresie dążeń do zwiększenia poziomu 
finansowania ochrony zdrowia w Polsce, a także 
normalizacji czasu zatrudnienia lekarzy, w tym chi-
rurgów.

• Przedstawianie w czasie spotkań z czynnikami 
decyzyjnymi (przedstawicielami władz, w tym Mi-
nisterstwa Zdrowia) obecnego, krytycznego stanu 
zatrudnienia chirurgów w Polsce. Działania te do-
skonale znane naszej grupie zawodowej muszą być 
prowadzone w sposób ciągły i nieprzerwany, z po-
wodu niewystarczających działań w tym aspekcie 
czynników decyzyjnych.

• Stworzenie na poziomie Zarządu Głównego Towa-
rzystwa Chirurgów Polskich organu, którego celem 
byłoby zapewnienie ochrony prawnej i wsparcia 
merytorycznego poszczególnym chirurgom i zespo-
łom chirurgicznym w staraniach o zapewnienie nie-
zbędnych warunków pracy oraz płacowych w ich 
rozmowach z pracodawcami.

Realizacja działań Komisji:
• Realizacja zaplanowanych działań Komisji ds. So-

cjalno-Zawodowych w tej kadencji opierała się 
głównie na bezpośrednim kontakcie ze środowi-
skiem chirurgów, w tym głównie młodych chirur-
gów, będących w trakcie specjalizacji. Spotkania 
te prowadzone były zarówno w formie osobistych 
rozmów (przede wszystkim w pierwszej części ka-
dencji), jak i dyskusji prowadzonej na forach inter-

netowych w formie online (ze względu na sytuację 
epidemiologiczną). W ten sposób uzyskano szereg 
wartościowych informacji dotyczących stanu za-
trudnienia, jak i form tego zatrudnienia (umowy 
o pracę, kontrakty zadaniowe, kontrakty całościo-
we) oraz zapisów dotyczących odpowiedzialności 
związanej z realizacją zadań usługowych prowa-
dzonych względem podmiotów leczniczych. Komi-
sja poszerzyła wiedzę w zakresie wysokości stawek 
w zatrudnieniu chirurgów, w tym chirurgów spe-
cjalizujących się, sposobu realizacji szkolenia spe-
cjalizacyjnego, a także trudności z tym związanych. 
Związane one były m.in. z udzielaniem zezwoleń na 
wyjazdy na staże specjalizacyjne, liczbą i zakresem 
wykonywanych zabiegów operacyjnych i innych 
procedur medycznych koniecznych do wykonania 
w ramach obowiązujących przepisów, możliwości 
realizacji wystąpień na spotkaniach lokalnych i od-
działowych Towarzystwa Chirurgów Polskich.

• Po uzyskaniu tych niezbędnych informacji prowa-
dzone były rozmowy z zainteresowanymi podmio-
tami i przekazywano im pomoc w rozwiązywaniu 
konkretnych problemów stojących przed nimi. Po-
legało to m.in. na przesyłaniu do powszechnej wia-
domości osób specjalizujących się przepisów praw-
nych regulujących wiele istotnych codziennych 
problemów i ułatwiających rozwiązywanie sytuacji 
poruszanych przez osoby zainteresowane. Pomoc 
polegała także na wskazywaniu ośrodków, w któ-
rych jest możliwe odbycie staży czy kursów z za-
gwarantowaniem możliwości jego pełnej realizacji.

• Problem zapewnienia właściwego sprzętu medycz-
nego niezbędnego do pracy wraz z odpowiednim 
dostępem do środków leczniczych, a także określe-
nie minimalnych warunków płacowych dla wszyst-
kich grup pracujących chirurgów oraz dalsze pro-
wadzenie działań w zakresie zwiększenia wskaźnika 
finansowania ochrony zdrowia w Polsce jest cały 
czas aktualne i musi być realizowane przez kolejne 
lata, w sposób stały. Działania powyższe wymagają 
akceptacji całego środowiska i powinny być realizo-
wane w przyszłości przez kolejne władze Towarzy-
stwa Chirurgów Polskich.

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc
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9. KOMISJA STATUTOWA

Komisja Statutowa w składzie:
• Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz  

– Przewodniczący

Członkowie:
• Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kielan
• Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
• Prof. dr hab. n. med. Jacek Sobocki
została powołana decyzją Zarządu Głównego TChP na 

2. Posiedzeniu – w dniu 18 listopada 2019 r.

Komisja Statutowa, we współpracy z Kancelarią Prawną 
Patryk Chodkowski, ul. Legionów 16/2, 87-100 Toruń 
oraz Zarządem Głównym, konsultowała i odnosiła się na 
bieżąco w trakcie dyskusji na kolejnych posiedzeniach 
Zarządu Głównego, do propozycji modyfikacji Statutu na-
szego Towarzystwa. Przygotowano wspólnie propozycje 

modyfikacji Statutu TChP w zakresie następujących para-
grafów:

§ 15 – prawo rekomendowania kandydatów na Człon-
ka Honorowego TChP rozszerzone o członków wybieral-
nych Zarządu Głównego TChP

§ 15 – prawa Członka Honorowego TChP będącego 
cudzoziemcem oraz Członka Honorowego legitymującego 
się polskim obywatelstwem

§ 26 – Sekretarz Generalny TChP otrzymuje prawo 
głosu jako członek Zarządu TChP

§ 39 – Sekretarz Generalny jest wybierany spośród 
członków Towarzystwa

Propozycje te zostaną przedyskutowane oraz ewentu-
alnie przegłosowane na Walnym Zgromadzeniu Członków 
TChP na 70. Kongresie TChP w Toruniu, w dn. 16 września 
2021 r.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz

SPRAWOZDANIE SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO TChP

W kadencji 2019-2021 Sąd Koleżeński Towarzystwa Chi-
rurgów Polskich działał w następującym składzie osobo-
wym:

• Dr n. med. Gustaw Lech – Przewodniczący
• Dr n. med. Krzysztof Kaliszewski
• Dr n. med. Tomasz Kruszyna
• Dr n. med. Leszek Kutwin

Informuję, że w kadencji 2019-2021 nie wpłynęła żadna 
skarga od członka TChP wymagająca przeprowadzenia 
postępowania sądowego.

Dr n. med. Gustaw Lech
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SPRAWOZDANIE GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ZARZĄDU GŁÓWNEGO 
TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH

Główna Komisja Rewizyjna Zarządu Głównego Towarzy-
stwa Chirurgów Polskich w kadencji 2019-2021 działała 
na podstawie § 17,24 i 26 obowiązującego, nowego sta-
tutu Towarzystwa Chirurgów Polskich w następującym 
składzie:

• Dr n. med. Robert Tarnawa – Przewodniczący
• Dr hab. n. med. Katarzyna Kuśnierz
• Dr n. med. Jerzy Friediger
• Dr n. med. Willy Hauzer

Pierwsze posiedzenie w kadencji 2019-2021 ZG TChP 
odbyło się 23.09.2019 w Toruniu, podczas posiedzenia 
wybrano Prezydium ZG TChP i Przewodniczących Komi-
sji. Następnie przedstawiciele Komisji Rewizyjnej wybrali 
ze swego grona Przewodniczącego.

Pandemia COVID-19 znacząco utrudniła prace Komi-
sji, większość spotkań odbyła się w trybie łączonym lub 
w pełni zdalnym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych 
środków łączności.

Swoje statutowe zadania Główna Komisja Rewizyjna 
realizowała na bieżąco – jej Przewodniczący uczestni-
czył w trybie online w kolejnych posiedzeniach Zarządu 
Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, pozwoliło to 
dokonać oceny realizacji przez Zarząd Główny TChP za-
dań statutowych, kontroli działalności finansowej Zarządu 
Głównego TChP w trakcie kadencji 2019-2021.

W czasie kadencji odbyło się 9 posiedzeń ZG TChP, 
a ostatnie 10. posiedzenie ZG TChP w mijającej kadencji 
odbywa się podczas 70. Zjazdu TChP w Toruniu.

W czasie posiedzeń omawiano w trybie zdalnym spra-
wy wynikające z obowiązków statutowych oraz zagadnie-

nia mające istotne znaczenie dla naszego Towarzystwa. 
Według oceny Głównej Komisji Rewizyjnej merytoryczna 
działalność Zarządu Głównego TChP była zgodna ze Sta-
tutem.

Skarbnik Zarządu Głównego TChP prof. dr hab. Krzysz-
tof Zieniewicz przedłożył sprawozdanie finansowe za ka-
dencję 2019-2021. W analizowanym okresie sporządzane 
były przez księgową Panią Katarzynę Koniarczyk sprawoz-
dania finansowe na koniec każdego roku kalendarzowego 
oraz o bieżącej sytuacji finansowej Zarządu Głównego 
TChP.

Główna Komisja Rewizyjna TChP po starannym zapo-
znaniu się z ww. sprawozdaniem zawierającym bilans (ak-
tywa i pasywa), stan wpłat i redystrybucji składek człon-
kowskich, stan funduszu Zarządu Głównego TChP i stan 
funduszu stypendialnego uznała, że Zarząd Główny TChP 
w okresie sprawozdawczym prowadził zgodną ze Statu-
tem działalność finansową.

Główna Komisja Rewizyjna po dokonaniu kontroli dzia-
łalności Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Pol-
skich ze szczególnym uwzględnieniem działalności finan-
sowej uznała, że ZG TChP w kadencji 2019-2021 w pełni 
realizował zadania wynikające ze Statutu oraz z Wniosków 
i Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków TChP.

Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa Chirurgów 
Polskich wnosi o udzielenie absolutorium ustępującemu 
Zarządowi Głównemu TChP.

Dr n. med. Robert Tarnawa
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I. Wstęp 
 

W roku 2020 czasopismo naukowe „Polski Przegląd Chirurgiczny” (ISSN: 0032-373X), zgodnie z 

przyjętymi założeniami strategii wydawniczej rozwijało się dynamicznie w zakresie kluczowych 

aspektów działalności czasopisma. W niniejszym raporcie opisane zostały najważniejsze działania 

podjęte przez Redakcję i Wydawnictwo w celu kontynuowania rozwoju czasopisma, a także 

przedstawiono analizy, statystyki i wskaźniki cytowalności czasopisma z uwzględnieniem danych z baz 

Web of Science, Scopus, ICI Journals Master List oraz narzędzi Google Analitics. 

 

Od początku 2017 r. czasopismo „Polski Przegląd Chirurgiczny” (ISSN: 0032-373X) jest obsługiwane 

przez wydawnictwo Index Copernicus International, które odpowiedzialne jest za wydawanie, 

zarówno wersji drukowanej w formie dwumiesięcznika, jak i wersji on-line czasopisma. Na stronie 

internetowej czasopisma (wersja on-line), działającej pod adresem www.ppch.pl publikacje są 

dostępne: 

• Pełne teksty w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej; 

• Pełne teksty w dwóch formatach wydawniczych – PDF i HTML; 

• Odpłatnie, w polskiej wersji językowej, w celu utrzymania zainteresowania prenumeratą 

czasopisma w formie drukowanej; 

• Nieodpłatnie (Open Access) w angielskiej wersji językowej, umożliwiając szeroką dystrybucję do 

międzynarodowych baz i repozytoriów treści naukowych oraz zainteresowanych odbiorców w 

celu budowy wskaźników cytowalności. 

 

Rok 2020 był rokiem trudnym z powodu pandemii. Jednak nowe uwarunkowania dały też nowe 

możliwości docierania do użytkowników. Sytuacja ograniczenia dotychczasowych aktywności 

wpłynęła na zmianę podejścia do Internetu i jego roli. Rzeczywistość wirtualna stała się bliższa wielu 

osobom, które dotychczas nie miały zbyt wiele czasu lub motywacji do korzystania z wirtualnych 

narzędzi.    

Index Copernicus wyszedł naprzeciw tym okolicznościom i w znacznie większym zakresie docieraliśmy 

do naszych czytelników i autorów. Wzrost wyników cytowani artykułów czasopisma w bazie Web of 

Science w roku 2020 był ponad dwukrotny w stosunku do roku ubiegłego. Dynamika wzrostu 

wskaźnika CiteScore w bazie SCOPUS była również wyższa niż w latach ubiegłych.  
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Aktualnie działania Redakcji i Wydawnictwa skupiają się na rygorystycznej selekcji artykułów oraz 

podnoszeniu wskaźnika cytowalności publikowanych prac, w celu uzyskania wskaźnika Impact Factor. 

W tym Redakcja i Wydawnictwo wspólnie opracowali strategię, której celem jest znaczny wzrost 

cytowalności publikacji w 2021 r., w drodze do uzyskania wskaźnika Impact Factor. Rok 2020 przyniósł 

już widoczne efekty tych działań tzn. był to pierwszy rok, w którym publikacje z roku poprzedzającego 

odnotowały wskaźnik cytowań powyżej 1 w bazie Web of Science. 
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II. Podsumowanie działań wydawniczych Index Copernicus International za rok 
2020. 

 

Index Copernicus International piąty rok realizuje usługę wydawania wersji drukowanej 

i elektronicznej czasopisma naukowego „Polski Przegląd Chirurgiczny” (ISSN: 0032-373X). Niezależnie 

od wszystkich działań prowadzonych w sposób powtarzalny, związanych z przygotowaniem kolejnych 

numerów czasopisma w trakcie roku wydawniczego, Index Copernicus zrealizuje szereg działań 

mających na celu podniesienie jakości wydawniczej, zwiększenia grona odbiorców i poprawienia 

wskaźników cytowalności w celu dalszego rozwoju czasopisma.  

 

1.  W czerwcu 2018 roku czasopismo „Polski Przegląd Chirurgiczny” po przejściu rygorystycznej 

selekcji zostało zaindeksowane w bazie Web of Science, najbardziej prestiżowej na świecie 

platformie upowszechniającej wyniki badań na świecie. Emerging Sources Citation Index (ESCI), 

będąc częścią Web of Science Core Collection – zapewnia identyfikację cytowań artykułów 

czasopisma. Artykuły opublikowane w czasopiśmie możliwe są do wyszukania w bazie WOS™ dla 

użytkowników na całym świecie. Warto podkreślić, że fakt indeksacji czasopisma w ESCI jest 

niezbędny na drodze wpisania „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego” na tzw. listę filadelfijską 

oraz uzyskanie wskaźnika Impact Factor. 

 

2. Czasopismo jest indeksowane w bazie Scopus oraz podrzędnych bazach Scopus m.in. Scimago 

SJR, SciEval, który to serwis zdobywa w ostatnich latach coraz większe uznanie i renomę w 

międzynarodowym środowisku naukowym, a wskaźniki cytowalności CiteScore, SNIP, SJR są 

coraz częściej stosowane do oceny naukowców i ich dorobku. 

 

3. „Polski Przegląd Chirurgiczny” (ISSN: 0032-373X) jest dostępny w jednej z największych baz 

czasopism naukowych na świecie ICI World of Journals, gdzie posiada swój paszport, w którym 

dostępna jest pełna lista wydań wraz z pełną treścią artykułów oraz prezentowane są cytowania 

w ramach rozwijanych przez Index Copernicus narzędzi do badania cytowalności czasopism 

naukowych.  
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Ryc. 1. Paszport czasopisma naukowego w bazie ICI World of Journals. 

 

Profile czasopism naukowych w bazie ICI World of Journals są odwiedzane miesięcznie przez ok 

40 tys. unikalnych użytkowników z całego świata. Czasopisma obecne w bazie poddają się 

każdego roku ocenie parametrycznej w celu weryfikacji swojej działalności wydawniczej w roku 

poprzedzającym. Ważnym komponentem oceny jest także badanie cytowalności tytułów. 

Czasopismo „Polski Przegląd Chirurgiczny” za 2019 r., w wyniku przeprowadzonej oceny uzyskało 

wskaźnik ICV 2019 = 137.29. W porównaniu do ubiegłorocznej oceny (ICV 2018 = 135.18), 

czasopismo odnotowało wzrost tego wskaźnika. 

 

Paszport czasopisma dostępny jest pod adresem: 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=18215.  

 

4. Redakcja czasopisma prowadzi działania redakcyjne w oparciu o elektroniczny system ICI 

Publishers Panel do zarządzania procesem redakcyjnym, recenzji oraz obiegiem dokumentów 

redakcyjnych, co znacznie usprawnia pracę Redakcji i komunikacji z autorami oraz recenzentami. 

Już drugi rok z rzędu Redakcja może korzystać także z narzędzia do weryfikacji oryginalności 
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przysyłanych artykułów – antyplagiat – dzięki czemu spełnia aktualne międzynarodowe 

standardy wiodących czasopism w zakresie etyki zasad redakcyjnych. 

Polish Journal of Surgery dane z dn. 12-08-2021 

 Statystyki procesu wydawniczego w latach 2017 - 2020 

Opis Ilości 
Liczba złożonych manuskryptów 490 

Liczba opublikowanych artykułów* 268 

% opublikowanych artykułów 55% 

Liczba odrzuconych artykułów 168 

% odrzuconych artykułów 34% 

    
*Publikacje jednej wersji językowej. 
 
Tab. 1. Statystyki procesu wydawniczego czasopisma „Polski Przegląd Chirurgiczny” za lata 2017 - 2020. 

 

 

5. Wersja on-line czasopisma funkcjonuje w oparciu o elektroniczny system wydawniczy ICI 

Publishers Panel co umożliwia szybką publikację treści naukowych czasopisma. Od 2018 roku 

prace publikowane są w również w formie Ahead of Print co przyspiesza ich widoczność i 

dystrybucję w Internecie. System ICI Publishers Panel odpowiada na zapotrzebowanie wiodących 

czasopism naukowych. Dzięki wbudowanym narzędziom do dystrybucji treści naukowych, 

zautomatyzowanej komunikacji z użytkownikami, publikacji artykułów w różnych formatach oraz 

weryfikacji oryginalności przysyłanych artykułów zapewnia prowadzenie procesu przygotowania 

czasopisma z zachowaniem aktualnych, najwyższych międzynarodowych standardów. 

 

6. Index Copernicus prowadząc działania z zakresu marketingu naukowego zapewnił wzrost 

rozpoznawalności czasopisma w międzynarodowym środowisku naukowym i chirurgicznym. 

Poszerzono grono autorów publikujących w czasopiśmie, przede wszystkim o autorów zza 

granicy. W tym celu wykonywane były cykliczne wysyłki newslettera promującego nowe wydania 

oraz zaproszeń call for papers do potencjalnych autorów publikujących swoje prace 

w międzynarodowych czasopismach, ze szczególnym uwzględnieniem autorów publikujących w 

czasopismach z bazy Web of Science i tzw. listy filadelfijskiej. Promowane były także pojedyncze 

artykuły, których tematyka w ocenie Redakcji ma duży potencjał do pozyskania cytowań dla 

czasopisma do ściśle zdefiniowanej bazy odbiorców. 
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7. W 2020 roku czasopismo „Polski Przegląd Chirurgiczny”, po przejściu procesu oceny zostało 

zaindeksowane w bazie EBSCO, która indeksuje ponad 260 tys. czasopism naukowych. Profile 

czasopism naukowych w bazie EBSCO są odwiedzane przez 130 tys. organizacji z całego świata 

rocznie. Dziennie na platformie EBSCOhost przeglądanych jest ponad 100 milionów stron. Jest to 

kolejna inicjatywa, która wpłynie na zwiększenie ogólnej rozpoznawalności tytułu, autorów oraz 

poszerzy szansę na cytowalność prac czasopisma. 

 

8. W 2020 roku zwiększyliśmy promocję treści czasopisma. Promowane były wybrane prace o 

aktualnej tematyce i dużym potencjale cytowania m. in. artykuł o COVID w obu wersjach 

językowych. Angielska wersja pracy została wyświetlona 1964 razy i pobrana 274 razy. Polska 

wersja była wyświetlana 2820 razy i pobrana 220 razy. Praca ta uzyskała 4 cytowania w 2020 roku 

zanotowane w bazie Web of Science.  

 

9. Redaktor czasopisma wraz z Komitetem Redakcyjnym czasopisma dokonali weryfikacji składu 

Rady Naukowej według aktywności naukowej i oceny współpracy z czasopismem. 

Zaproponowano współpracę nowym osobom. Nowi naukowcy to przede wszystkim lekarze wciąż 

budujący swój dorobek, którym zależy na aktywności naukowej. We współpracy z 

Wydawnictwem zmiany zostały zakomunikowane i wprowadzone. Rada Naukowa została 

zobowiązana do większej aktywności. Weryfikacja aktywności Rady Naukowej będzie 

dokonywana rokrocznie.  

 

10. W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii zapoczątkowane zostały spotkania 

redakcyjne on-line. Tematyka spotkań dotyczyła omówienia aktualnej pozycji czasopisma w 

kluczowych bazach indeksacyjnych oraz zaplanowanie działań mających na celu podniesienie 

potencjału cytowalności treści czasopisma. Dzięki działaniom Redaktora Naczelnego udało się 

także zorganizować warsztaty on-line dla recenzentów czasopisma. Były prowadzone przez 

naukowca z dużym dorobkiem recenzyjnym. Prowadzący wskazywał na kluczowe aspekty 

recenzji artykułu naukowego w celu podniesienie jakości publikacji oraz potencjału do 

cytowania. 
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11. W 2020 roku zwiększona została komunikacja z czytelnikami czasopisma. Wśród czytelników 

czasopisma rozesłana została ankieta dotyczący znajomości czasopisma, cytowania prac 

czasopisma i sprawdzenia czy czytelnicy korzystają w pełni z funkcjonalności wersji on-line 

czasopisma. Po analizie odpowiedzi czytelnicy otrzymali wsparcie i instrukcję jak wyszukiwać 

tematycznie prace oraz zapoznali się z wynikami cytowania prac czasopisma w bazie Web of 

Science.  

 

12. Celem wzbogacenia treści czasopisma o wartościowe prace z potencjałem na cytowania i z okazji 

setnej rocznicy wydawania czasopisma poraz pierwszy został ogłoszony konkurs na pisanie pracy 

typu meta-analiza. Wyniki ogłoszono w czerwcu 2021 r. Autorzy nagrodzonych prac otrzymali 

nagrody pieniężne. 

 

13. Dzięki staraniom Wydawnictwa Index Copernicus w 2020 roku w kwietniu 2021 czasopismo 

otrzymało 40 pkt Ministerstwa Edukacji i Nauki. Tym samym autorzy publikujący swoje prace 

naukowe w czasopiśmie datowane na 2019, 2020, 2021 rok, za każdą publikację otrzymają 40 

punktów MEiN. 

 

III. Statystyki strony internetowej czasopisma – www.ppch.pl 

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane za 2020 rok, dotyczące aktywności strony internetowej 

(wersji on-line) czasopisma: liczbę odsłon strony internetowej, liczbę wyświetlanych streszczeń i 

artykułów oraz pobrań pełnych treści i czytelników.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Ryc. 2. Statystyki strony www.ppch.pl za rok 2020. 

76 996 
wyświetlenia 

streszczeń 
artykułów 

13 966 
pobrania pełnych 

tekstów artykułów 
w PDF 

3 147 
użytkownicy 

odwiedzający 
www.ppch.pl 
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Wykres 1. Statystyki strony www.ppch.pl  w latach 2017 – 2020 wg Index Copernicus International. 

 

Powyższe statystyki dotyczą wszystkich artykułów dostępnych na stronie internetowej czasopisma 

www.ppch.pl – archiwalnych oraz bieżących i uwzględniają statystyki aktywności użytkowników w 

2020 roku. Czasopismo posiadając na platformie Index Copernicus swoją dedykowaną stronę 

internetową (wersję on-line) jak i profil w bazie ICI World of Journals zyskuje zdecydowanie szerszy 

zasięg dotarcia do potencjalnych odbiorców. 

Poniższa tabela prezentuje wyniki wejść na stronę przez polskich i zagranicznych czytelników. 

  
Czytelnicy 

Sesje www.ppch.pl 

2017 2018 2019 2020 

Polscy  1 435 9 804 22 583 30 194 

Zagraniczni 2 232 14 385 25 782 46 802 

  3 667 24 189 48 365 76 996 

Tab. 2. Wykaz czytelników czasopisma w podziale na kraje w latach 2017 – 2020 wg Google Analitics. 
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Przedstawione statystyki wejść na stronę czasopisma w 2017 - 2020 roku w podziale na polskich i 

zagranicznych czytelników.  W 2020 roku został odnotowany wzrost wejść na stronę o ponad 100% 

w porównaniu do 2019 r., co było związane z rzeczywistością pandemii COVID-19. 

 

Wersja angielska dostępna jest w trybie Open Access zarówno w plikach PDF oraz wersji HTML.  

 

Poniżej prezentujemy 10 najpopularniejszych wśród czytelników artykułów w 2020 r.  

NAJCZĘŚCIEJ POBIERANE ARTYKUŁY ZE STRONY INTERNETOWEJ CZASOPISMA W 2020 ROKU 

Tytuł Wydanie 
Liczba 

wyświetleń 
streszczeń 

Liczba pobrań 
pełnego tekstu 

Surgical site infections – review of current 
knowledge, methods of prevention 2019, 4, 91 5632 997 

Guidelines for the management of surgical 
departments in non-uniform hospitals during 
the COVID-19 pandemic 

2020, 2, 92 5412 567 

Analysis of selected factors determining 
quality of life in patients after lower limb 
amputation- a review article 

2017, 2, 89 2484 501 

Acceptance of disease and the quality of life 
in patients with enteric stoma 2018, 1, 90 2231 418 

Surgical treatment of pancreatic cancer 2018, 2, 90 2387 381 

Coccygodynia – pathogenesis, diagnostics 
and therapy. Review of the writing 2017, 4, 89 973 361 

Pharmacotherapy of pain in cancer patients – 
recommendations of the Polish Association 
for the Study of Pain, Polish Society of 
Palliative Medicine, Polish Society of 
Oncology, Polish Society of Family Medicine, 
Polish Society of Anaesthesiology and 
Intensive Therapy and Association of Polish 
Surgeons 

2018, 4, 90 541 159 

Absorbable sutures in general surgery – 
review, available materials, and optimum 
choices 

2018, 2, 90 755 156 
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Total Laryngectomy for Treatment of T4 
Laryngeal Cancer: Trends and Survival 
Outcomes 

2019, 3, 91 753 152 

Correlation of Fine Needle Aspiration 
Cytology of Thyroid Gland with 
Histopathological Results 

2018, 6, 90 832 132 

Tab. 3. Najczęściej pobierane i czytane artykuły czasopisma „Polski Przegląd Chirurgiczny” w roku 2020. Dane od 1 
stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. 

 

IV. Raport cytowań prac czasopisma wg danych z bazy Web of Science 
 

 

Źródła danych 

Index Copernicus International przygotował raport cytowań czasopisma „Polski Przegląd 

Chirurgiczny” (ISSN: 0032-373X) w oparciu o dane bibliograficzne zgromadzone przez Clarivate 

Analitics w bazie: Web of Science Core Collections.  

 

Zakres danych 

W raporcie zostały uwzględnione dane z lat, stanowiących podstawę do wyliczenia wskaźników 

cytowalności czasopisma w w/w bazie.  

 

Cytowania do 2020 roku dla prac opublikowanych w latach 2018 – 2020 
 
Wykres prezentuje dynamikę wzrostu cytowań prac naukowych opublikowanych w czasopiśmie od 

2018 – 2020 roku, kiedy czasopismo zostało zaindeksowane w bazie Emerging Sources Citation Index, 

części bazy Web of Science.  

Prace opublikowane w latach 2018 – 2020 w „Polskim Przeglądzie Chirurgicznym” były cytowane 

średnio cytowań 0,9 razy na każdy opublikowany artykuł. W 2020 roku liczba cytowań wzrosła ponad 

dwa razy stosunku do roku 2019.  
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Wykres 2. Cytowania dla prac opublikowanych w latach 2018 - 2020 wg Web of Science. 

Cytowania praz opublikowanych w latach 2017 - 2018 
Opublikowane prace 2018 2019 2020 2021 

2018 60 4 30 36 33 
2019 55 n/d 2 28 29 
2020 60 n/d n/d 14 12 

Suma cytowań: 4 32 78 74 
Tab. 4. Dane - cytowania w latach 2017 dla prac opublikowanych w latach 2017 - 2020 wg Web of Science. 

 

Tabela 4.  Prezentuje liczby cytowań artykułów w kolejnych latach publikacji. Prace opublikowane 

w latach 2018 – 2020 w „Polskim Przeglądzie Chirurgicznym” były cytowane łącznie 188 razy.  

 

 
Średni wskaźnik cytowań prac czasopisma w latach 2018 – 2020 
 
Wykres 3 prezentuje wzrost poziomu cytowań artykułów czasopisma dla prac opublikowanych w 

czasopiśmie w kolejnych latach po indeksacji czasopisma. Dane podane są na podstawie raportów z 

bazy Web of Science Core Collection.  
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*Cytowania dotyczą prac opublikowanych w dwóch latach poprzedzających rok liczenia cytowań. 
Wykres 3. Cytowania w latach 2018 – 2020 dla prac opublikowanych w latach 2018 – 2020. 

 

Nowy wskaźnik cytowań w bazie Web of Science 

Journal Citation Report™ (JCR) to nowa metryka zastosowana w tym roku w bazie Web of Science. 

JCR jest miarą średniego znormalizowanego wpływu cytowań na kategorie (CNCI) cytowanych 

artykułów (artykułów i recenzji) opublikowanych przez czasopismo w ciągu ostatnich trzech lat. Służy 

do oceny czasopism na podstawie innych wskaźników poza współczynnikiem wpływu czasopisma 

(JIF).  

 
Wykres 4. Journal Citation Indicator (JCI) 2019 r. i 2020 r. – nowa metryka w bazie Web of Science dla czasopisma Polski 

Przegląd Chirurgiczny. 
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Źródło danych: https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0032-373X&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-

link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal  

 

JCR to nowy wskaźnik, który należy obserwować w dłuższej perspektywie czasu. Na prezentowane 

wyniki mogło mieć wpływ wiele czynników, jak np. pandemia, lock down. Wynik może sugerować, że 

dziedzina chirurgii w 2020 roku dozwijała się dynamiczniej. Dla Redakcji jest to sugestia, aby wybierać 

prace o większym potencjale by pozytywnie wpłynąć na rozwój czasopisma i dziedziny, której 

dotyczą, sprawdzać czy temat manuskryptu jest nośny i może zainteresować szerszego czytelnika? 

Czy manuskrypt jest nowatorski i interesujący? Będziemy śledzić najnowsze informacje na ten temat 

i przekazywać na bieżąco Redakcji propozycje działań.  

 

Autorzy prac - umiędzynarodowienie 

Umiędzynarodowienie czasopisma to ważny parametr, który w ostatnich latach utrzymuje się na 

podobnym poziomie.  

Poniżej przedstawiamy wykaz 16 polskich i zagranicznych autorów publikujących cyklicznie 

największą liczbę prac w czasopiśmie w latach 2018 – 2020 w podziale na lata publikacji i łączną liczbę 

publikacji tych autorów.  
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Wykres 5. Autorzy czasopisma „Polski Przegląd Chirurgiczny” z największą liczbą prac opublikowanych w latach 2018 – 
2020. Dane pochodzą z bazy Web of Science. 
 
Trzech autorów zagranicznych od kilku lat regularnie publikuje w czasopiśmie swoje prace. Podjęte 

działania w bieżącym roku powinny zaowocować podniesieniem tego wyniku.  

 

W latach 2018 – 2020 mamy średnio 20% poziom umiędzynarodowienia autorów prac publikowanych w 

czasopiśmie „Polski Przegląd Chirurgiczny”.  

 

 
Wykres 6. Umiędzynarodowienie autorów prac opublikowanych w latach 2018 – 2020. Dane pochodzą z bazy Web of 
Science. 
 
 
Tematyka prac czasopisma najwyżej cytowana w Web of Science 
 
Poniżej prezentujemy jaka tematyka prac czasopisma „Polski Przegląd Chirurgiczny” była najwyżej 

cytowana. Zestawienie obejmuje 10 najwyżej cytowanych prac opublikowanych w latach 2018 – 

2020. Dane pochodzą z bazy Web of Science. 

Rok publikacji Tytuł pracy Autorzy cytowania 

2020 

Guidelines for the management of 
surgical departments in non-uniform 

hospitals during the COVID-19 
pandemic 

Mitura, Kryspin; Mysliwiec, Piotr; 
Rogula, Wojciech; Solecki, Michal; 
Furtak, Jaroslaw Piotr; Kazanowski, 

Michal; Klek, Stanislaw; 
Nowakowski, Michal; Pedziwiatr, 

Michal; Zawadzki, Marek; Wallner, 
Grzegorz; Sobocki, Jacek 
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2020 
New techniques in ventral hernia 

surgery - an evolution of minimally-
invasivehernia repairs 

Mitura, Kryspin 13 

2018 Surgical treatment of pancreatic 
cancer 

Masiak-Segit, Wioletta; Rawicz-
Pruszynski, Karol; Skorzewska, 

Magdalena; Polkowski, Wojciech P. 
10 

2019 
Surgical site infections-review of 
current knowledge methods of 

prevention 
Kolasinski, Wojciech 9 

2019 
miRNA-146a-5p is upregulated in 
serum and cartilage samples of 

patients with osteoarthritis 

Skrzypa, Marzena; Szala, Dariusz; 
Gablo, Natalia; Czech, Joanna; 

Pajak, Justyna; Kopanska, Marta; 
Trzeciak, Mateusz; Gargasz, 

Krzysztof; Snela, Slawomir; Zawlik, 
Izabela 

9 

2018 

Prognostic value of using neutrophil-
lymphocyte ratio in patients with burn 
injury for the diagnosis of sepsis and 

bacteraemia 

Fuss, Julia; Voloboyeva, Anna; 
Poliovyj, Victor 8 

2018 

Neutrophil-lymphocvte ratio and 
creatinine reduction ratio predict 

good early graft function among adult 
cadaveric donor renal transplant 

recipients. Single institution series 

Hogendorf, Piotr; Suska, Anna; 
Skulimowski, Aleksander; Rut, 
Joanna; Grochowska, Monika; 

Wencel, Aleksandra; Dziwisz, Filip; 
Nowicki, Michal; Szymanski, 

Dariusz; Poznanska, Grazyna; 
Durczynski, Adam; Strzelczyk, 

Janusz 

8 

2018 
Correlation of Fine Needle Aspiration 

Cytology of Thyroid Gland with 
Histopathological Results 

Machala, Ewa; Sopinski, Jan; 
Iavorska, Iulia; Kolomecki, Krzysztof 7 

2018 
Absorbable sutures in general 

surgery-review, available materials, 
and optimum choices 

Gierek, Marcin; Kusnierz, Katarzyna; 
Lampe, Pawel; Ochala, Gabriela; 
Kurek, Jozef; Hekner, Bartlomiej; 

Merkel, Katarzyna; Majewski, Jakub 

6 

2019 Surgical treatment of acute 
appendicitis in older patients 

Dowgiallo-Wnukiewicz, Natalia; 
Kozera, Piotr; Wojcik, Weronika; 

Lech, Pawel; Rymkiewicz, 
Przemyslaw; Michalik, Maciej 

5 

Tab. 5. Cytowania dziesięciu najwyżej cytowanych prac czasopisma opublikowanych w latach 2018 - 2020 wg bazy Web of 

Science. 

 
Index Copernicus pozostaje w stałym kontakcie z Clarivate Analitics (właściciel bazy Web of Science). 

Cytowania prac są monitorowane na bieżąco. Redaktor Naczelny otrzymuje raporty comiesięczne.  
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V. Raport cytowań prac czasopisma według bazy Scopus 
 

 

Źródła danych 

Index Copernicus International przygotował raport oceny czasopisma „Polski Przegląd Chirurgiczny” 

(ISSN: 0032-373X) w oparciu o dane bibliograficzne zgromadzone w bazie Scopus. 

 

Zakres danych 

W raporcie zostały uwzględnione dane z lat poprzedzających badanie. Dane za poprzedni rok 

aktualizowane są co roku do końca kwietnia roku następnego. 

 

Scopus – poniżej prezentowane są dane o dwóch wskaźnikach: 

• Raport prezentujący dynamikę zmian wskaźnika CiteScore w oparciu o dane z bazy Scopus. 

• Wielkość wskaźnika SJR. 

 

Wskaźnik CiteScore – pomiar wpływu cytowań 

CiteScore to sposób pomiaru wpływu cytowań w recenzowanych czasopismach naukowych.  

CiteScore oblicza średnią liczbę cytowań otrzymanych w ciągu 4 lat kalendarzowych na 5 typów 

recenzowanych dokumentów (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, materiały konferencyjne, 

artykuły z danymi i rozdziały książkowe) opublikowanych w czasopiśmie w ciągu tych samych czterech 

lat.  

 

 

Metodologia CiteScore 2020 (baza Scopus) 

CiteScore 2020 zlicza cytowania otrzymane w latach 2017-2020 do artykułów, recenzji, referatów 

konferencyjnych, rozdziałów książek i referatów opublikowanych w latach 2017-2020 i dzieli to przez liczbę 

publikacji opublikowanych w latach 2017-2020. 

 

 
Cytaty             

  
Dokumenty             

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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Wskaźnik CiteScore z 2020 

0,84  =  
cytowania w 2020 

 =  
232 cytowań 

prace z 2017 - 2019 282 prac 
  

Tab. 6. CiteScore™ 2020 dla czasopisma Polski Przegląd Chirurgiczny obliczone wg metodologii Scopus. Dostępne na 

stronie https://www.scopus.com/sourceid/22188 
 

4-letnie okno czasowe CiteScore zapewnia rzetelną ocenę cytowań artykułów po ich publikacji. 4-letnie okno 

publikacji jest dobre dla wszystkich obszarów tematycznych i jest wystarczająco długie, aby uchwycić szczyt 

cytowań większości dyscyplin. 

 

 
* Aktualizacja wszystkich danych za 2020 rok będzie dostępna dopiero po 30 kwietnia 2021 r. 

Wykres 7. CiteScore™ 2016 - 2020 dla czasopisma Polski Przegląd Chirurgiczny obliczone przez Scopus w maju 2021 r. 

Dostępne na stronie https://www.scopus.com/sourceid/22188  

        

W zależności od roku, kategorie rankingu CiteScore mogą się różnić od źródłowych obszarów tematycznych. 

 

Aktualny wskaźnik CiteScore czasopisma plasuje go na 317 z 420 tytułów w bazie Scopus w dyscyplinie 

Medicine (3.kwartyl).  
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Ryc. 2. Percentyl CiteScore™ 2020. Obliczony przez Scopus w maju 2021 r. dla nauk biomedycznych. Dostępne na 

https://www.scopus.com/sourceid/22188  

 

 

Wskaźnik SJR (Scimago Journal & Country Rank) – wskaźnik prestiżu czasopisma 

SJR (Scimago Journal & Country Rank) jest miarą naukowego prestiżu źródeł naukowych. Tematyka, 

jakość i reputacja czasopisma mają bezpośredni wpływ na wartość cytowania. SJR normalizuje 

również różnice w zachowaniu cytowań między polami tematycznymi. Mierzy on wpływ naukowy 

przeciętnego artykułu w czasopiśmie i wyraża, jak centralne miejsce w globalnej dyskusji naukowej 

zajmuje przeciętny artykuł w danym czasopiśmie. 

 
Wykres 8. Wskaźnik SJR dla czasopisma Polski Przegląd Chirurgiczny obliczone przez Scopus w maju 2021 r. Dostępne na 

stronie: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=22188&tip=sid&clean=0  
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* Aktualizacja wszystkich danych za 2020 rok będzie dostępna dopiero po 30 kwietnia 2021 r. 

Wykres 9. Wskaźnik SJR (Scimago Journal & Country Rank) dla czasopisma Polski Przegląd Chirurgiczny wg scimago.com 

w latach 2017 – 2020. 

 

Od 2016 roku Redakcja zaostrzyła kryteria kwalifikacji prac do czasopisma, wybierając te z 

największym potencjałem do cytowania. Zmieniona została również częstotliwość publikacji po to by 

publikować prace wpływające w sposób istotny na rozwój czasopisma, a także całej dziedziny 

chirurgii. Przyjęte zmiany mają na celu podniesienie cytowalności publikowanych prac. Powyższe 

dane potwierdzają słuszność podjętych decyzji. 

VI. Podsumowanie wyników czasopisma za 2020 rok 
 

Ministry of 
Education 

and Science 
ESCI  

(Web of Science) 
SCOPUS Journals 

Master List 
Google 
Scholar 

SCImago 
Journal 

Rank 
2019 2020 2020 2019 ARTICLES 2020 

points JCI CiteScore  ICV H-Index SJR 

40. 0.2 0.8 137.29 7. 0.23 
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sporządzone za okres 

od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. 
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Prezentowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o dokumenty i ewidencję 
księgową z okresu od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r., poprzednie sprawozdanie było sporządzone 
na dzień 30.06.2019 r. W przedstawianym okresie sprawozdawczym sporządzane były: 
- sprawozdania finansowe na koniec każdego roku obrotowego (kalendarzowego), 
- informacje finansowe dotyczące bieżących okresów na potrzeby Zarządu Głównego. 
 
Wszystkie prezentowane w sprawozdaniu finansowym dane podane są w PLN. 
 

I. BILANS 
                                         

AKTYWA 30.06.2019 30.06.2021 

A AKTYWA TRWAŁE 10 891,00 10 891,00 

I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe 10 891,00 10 891,00 

III Należności długoterminowe 0,00 0,00 

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

B AKTYWA OBROTOWE 789 683,80 1 198 374,69 

I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 

II Należności krótkoterminowe 2 000,00 112 430,00 

  a) rozrachunki z tyt. współpracy i sponsoringu 1 500,00 111 930,00 

  b) pozostałe rozrachunki (zaliczki) 500,00 500,00 

  c) rozrachunki publiczno-prawne 0,00 0,00 

III Inwestycje krótkoterminowe 787 683,80 1 085 944,69 

1 Środki pieniężne 787 683,80 1 085 944,69 

  a) w kasie 70,90 65,70 

  b) na rachunku bieżącym operacyjnym 460 371,47 733 498,14 

  c) na rachunku bankowym „składkowym”  327 241,43 352 380,85 

2 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 

C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
RAZEM 800 574,80 1 209 265,69 

 
 
Aktywa bilansu to wykazany majątek Zarządu Głównego TChP: majątek rzeczowy, środki pieniężne  
i należności. 
 
W aktywach trwałych bilansu w pozycji II wykazano wartość środków trwałych w kwocie 10.891,00 zł, 
na którą składają się: 

a) telefax Panasonic zakupiony w 1999 r. za kwotę 1.280,00 zł, 
b) notebook Lenovo zakupiony w grudniu 2013 r. za kwotę 3.811,00 zł, 
c) drukarka HP ujawniona inwentaryzacją w 2019 r. na kwotę 800,00 zł, 
d) sztandar TChP otrzymany w darowiźnie w grudniu 2013 r. o wartości 5.000,00 zł. 
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W aktywach obrotowych w pozycji należności krótkoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego 
wykazano: 

a) rozrachunki z tytułu współpracy i sponsoringu w kwocie 111.930,00 zł – jest to kwota 
nieopłaconych do dnia 30.06.2021 r. faktur, z terminem zapłaty w miesiącach późniejszych, 

b) pozostałe rozrachunki w kwocie 500,00 zł – aktualna wartość nierozliczonej zaliczki stałej 
przekazanej dyrektorowi biura Zarządu Głównego na wydatki gotówkowe. 

 
W środkach pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ujęto: 

a) środki w kasie (gotówka) – 65,70 zł, 
b) środki na rachunku bieżącym operacyjnym w kwocie 733.498,14 zł, 
c) środki na rachunku bankowym składkowym w kwocie 352.380,85 zł – to środki pieniężne  

z tytułu składek członkowskich. 
 

PASYWA 30.06.2019 30.06.2021 

A FUNDUSZE WŁASNE 588 949,17 991 399,77 

I Fundusz statutowy 588 949,17 991 399,77 

1 Fundusz Zarządu Głównego 296 996,14 714 386,20 

2 Składki członkowskie 291 953,03 277 013,57 

II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

B. 
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA 211 625,63 217 865,92 

I Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

II  Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 211 625,63 217 865,92 

1 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

2 Inne zobowiązania 49 541,17 94 280,46 

  a) rozrachunki z tyt. współpracy 3 746,10 1 230,00 

  b) rozrachunki publiczno-prawne 3 067,18 17 683,18 

  c) pozostałe rozrachunki (z oddziałami) 42 727,89 75 367,28 

3 Fundusze specjalne 162 084,46 123 585,46 

  a) Fundusz Stypendialny 162 084,46 123 585,46 

III Utworzone rezerwy na wydatki 0,00 0,00 

IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 0,00 

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
RAZEM 800 574,80 1 209 265,69 

 
W pasywach bilansu wykazywane są zobowiązania i źródła pochodzenia majątku. 
 
Fundusz własny Zarządu Głównego TChP to fundusz statutowy, na który składają się: 

a) fundusz Zarządu Głównego wynoszący na koniec okresu sprawozdawczego 714.386,20 zł, 
b) składki członkowskie w kwocie 277.013,57 zł, stanowiącej saldo wpłat składek członkowskich 

po odliczeniu środków przekazanych lub należnych do oddziałów, na rachunek operacyjny 
Zarządu Głównego. 
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Szczegółowe rozliczenie składek członkowskich i funduszu Zarządu Głównego przedstawiono w części 
II i III sprawozdania. 
 
W zobowiązaniach krótkoterminowych wykazano: 

a) rozrachunki z dostawcami – 1.230,00 zł, co stanowi wartość faktur otrzymanych na koniec 
czerwca z terminem zapłaty w lipcu 2021 r., 

b) rozrachunki publiczno-prawne w kwocie 17.683,18 zł to wartość rozliczeń z organami 
skarbowymi, 

c) pozostałe rozrachunki w kwocie 75.367,28 zł – to przede wszystkim kwota należności wobec 
oddziałów z tytułu wzajemnych rozliczeń (składki i przychody realizowane przez oddziały), 
będące do dyspozycji oddziałów: 
- oddział śląski: 22.778,96 zł, 
- oddział świętokrzyski: 16.707,36 zł, 
- oddział warmińsko-mazurski: 10.318,00 zł, 
- oddział wielkopolski: 25.562,96 zł. 

 
Na fundusze specjalne wykazane w pasywach bilansu składa się Fundusz Stypendialny w kwocie 
123.585,46 zł, którego szczegółowe rozliczenie przedstawiono w części IV sprawozdania. 
 
 

II. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
 

Opis Zwiększenia Zmniejszenia Saldo 

Stan funduszu na dz. 30.06.2019     291.953,03 

Składki wpłacone: 327.383,54     
01.07-31.12.2019 36.210,00     
2020 119.633,54     
01.01-30.06.2021 171.540,00     
Część składek należna oddziałom   136.828,00   
01.07-31.12.2019   0,00   
2020   90.260,00   
01.01-30.06.2021   46.568,00   
Część składek należna ZG   205.242,00   
01.07-31.12.2019   0,00   
2020   135.390,00   
01.01-30.06.2021   69.852,00   
Opłaty bankowe   253,00   
01.07-31.12.2019   193,00   
2020   17,50   
01.01-30.06.2021   42,50   

RAZEM 327.383,54 342.323,00   

Stan funduszu na dz. 30.06.2021     277.013,57 

 
 
W prezentowanym okresie sprawozdawczym wykazano zmniejszenie salda funduszu składkowego. 
Składki członkowskie wpłacane są przez członków Towarzystwa bezpośrednio na wyodrębniony w tym 
celu rachunek bankowy należący do Zarządu Głównego TChP. 
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Wysokość podstawowej rocznej składki członkowskiej od 2019 roku wynosi 200,00 zł (dla młodych 
100,00 zł). 
 
Począwszy od rozliczeń składek za 2018 rok, składka dzielona jest następująco: 
- 40% składki przekazywane jest do oddziału po rozliczeniu danego roku,  
- 60% składki przekazywane jest na rachunek bankowy operacyjny ZG po rocznym rozliczeniu składek.  
 
 
 

III. FUNDUSZ ZARZĄDU GŁÓWNEGO 
        

Opis Zwiększenia Zmniejszenia Saldo 

Stan funduszu na dz. 30.06.2019     296.996,14 

Przychody z umów współpracy i sponsoringu: 750.556,40     
01.07-31.12.2019 259.500,00     
2020 329.056,40     
01.01-30.06.2021 162.000,00     
Przychody ZG z rozliczenia składek: 205.242,00     
01.07-31.12.2019 0,00     
2020 135.390,00     
01.01-30.06.2021 69.852,00     
Przychody zrealizowane przez oddziały 13.500,00     
01.07-31.12.2019 0,00     
2020 11.500,00     
01.01-30.06.2021 2.000,00     
Koszty działalności statutowej:   294.684,77   
01.07-31.12.2019   172.202,14   
2020   106.482,77   
01.01-30.06.2021   15.999,86   
Koszty administracyjne:   257.223,57   
01.07-31.12.2019   53.834,25   
2020   135.590,95   
01.01-30.06.2021   67.798,37   

RAZEM 969.298,40 551.908,34   

Stan funduszu na dz. 30.06.2021     714.386,20 

 
 
Główną pozycję zwiększeń funduszu Zarządu Głównego w okresie sprawozdawczym stanowi przychód 
z tytułu realizacji umów współpracy i sponsoringu zawartych z Medtronic, Aesculap Chifa  
i Johnson&Johnson. 
 
Koszty działalności statutowej w kwocie 294.684,77 zł to przede wszystkim realizacja projektów (w tym 
LAPCO), organizacja kongresów i opłacone składki członkowskie do innych organizacji. 
 
Na koszty administracyjne w kwocie 257.223,57 zł składają się głównie koszty wynagrodzeń i składek 
ZUS, usługi prawne, usługi księgowe, informatyczne, czynsz za lokal i opłaty bankowe. 
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IV. FUNDUSZ STYPENDIALNY  

         
Opis Zwiększenia Zmniejszenia Saldo 

Stan funduszu na dz. 30.06.2019     162.084,46 

Zwiększenia 0,00     
01.07-31.12.2019 0,00     
2020 0,00     
01.01-30.06.2021 0,00     
Wypłacone stypendia krajowe:   0,00   
01.07-31.12.2019   0,00   
2020   0,00   
01.01-30.06.2021   0,00   
Wypłacone stypendia zagraniczne:   13 099,35   
01.07-31.12.2019   31.903,65   
2020   6.595,35   
01.01-30.06.2021   0,00   

RAZEM 0,00 38.499,00   

Stan funduszu na dz. 30.06.2021     123.585,46 

 
W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie nastąpiło zwiększenie Funduszu Stypendialnego, 
natomiast wypłacone zostały zagraniczne stypendia. 
 
 
Towarzystwo nie prowadziło w okresie sprawozdawczym działalności innej niż statutowa. 
Na koniec okresu sprawozdawczego w Towarzystwie zatrudniona była 1 osoba w oparciu o umowę  
o pracę. 
Księgi rachunkowe, począwszy od 2014 roku, prowadzone są metodą komputerową przez biuro 
rachunkowe. 
 
 
Warszawa, 3 sierpnia 2021 r. 
Sporządziła: Katarzyna Koniarczyk 
 
 


