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SKŁAD PERSONALNY ZARZĄDU TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH W LATACH 2017-

2019  

 

PREZYDIUM TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH  

  

Prezes Zarządu Głównego - Prof. Krzysztof Paśnik* 

Wiceprezes Zarządu Głównego - Prof. Maciej Michalik 

Sekretarz Generalny - Prof. Adam Dziki 

Prezes - Elekt - Prof. Marek Jackowski 

Skarbnik - Prof. Wiesław Tarnowski 

 

*Prof. Krzysztof Paśnik w dniu 24 czerwca 2019 r. zrezygnował z funkcji Prezesa TChP z powodów osobistych. 

Prof. Marek Jackowski, Prezes Elekt pełnił obowiązki Prezesa TChP do końca bieżącej kadencji 

  

CZŁONKOWIE WYBIERALNI ZARZĄDU GŁÓWNEGO TCHP  

1. Prof. Andrzej Budzyński 

2. Prof. Jacek Dadan 

3. Prof. Stanisław Głuszek 

4. Prof. Wojciech Kielan 

5. Prof. Józef Kładny  

6. Prof. Zbigniew Lorenc 

7. Prof. Piotr Richter 

8. Prof. Maciej Słodkowski 

9. Prof. Krzysztof Słowiński 

10. Prof. Jadwiga Snarska 

11. Prof. Zoran Stojcev 

12. Prof. Wiesław Tarnowski 

13. Prof. Grzegorz Wallner 

14. Prof. Mariusz Wyleżoł 

15. Prof. Krzysztof Zieniewicz 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA TCHP  

1. Dr n. med. Czesław Osuch - Przewodniczący 

2. Prof. Krzysztof Kołomecki 

3. Prof. Jerzy Jabłecki 

4. Prof. Rafał Paluszkiewicz  

5. Radzisław Trzciński 

 SĄD KOLEŻEŃSKI TCHP 

1. Dr n. med. Gustaw Lech - Przewodniczący 

2. Dr n. med. Jan Sapieżko 

3. Lek. med. Włodzimierz Maciejewski 

4. Dr n. med. Andrzej Tyczyński 

5. Lek. med. Jerzy Łukaszewicz 

6. Prof. Antoni Czupryna 

7. Dr n. med. Sławomir Nowerski 

PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁÓW TERENOWYCH TCHP  

 

1. Oddział Białostocki – Dr hab. n. med. Zbigniew Kamocki 

2. Oddział Bydgosko - Toruński - Prof. Krzysztof Leksowski 

3. Oddział Dolnośląski - Prof. Marta Strutyńska - Karpińska 

4. Oddział Gdański – Dr hab. n. med. Stanisław Hać 

5. Oddział Krakowski - Prof. Andrzej Matyja 

6. Oddział Lubelski – Prof. Barbara Madej- Czerwonka  

7. Oddział Łódzki - Prof. Sławomir Jabłoński 
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8. Oddział Opolski - Dr n. med. Janusz Suzanowicz  

9. Oddział Podkarpacki - Dr n. med. Jan Wroński 

10. Oddział Śląski – Prof. Jacek Gawrychowski  

11. Oddział Świętokrzyski – Dr. n.med. Zbigniew Sosnowski 

12. Oddział Warmińsko - Mazurski – Prof. Maciej Michalik  

13. Oddział Warszawski - Prof. Tadeusz Wróblewski 

14. Oddział Wielkopolski - Prof. Łukasz Dzieciuchowicz 

15. Oddział Zachodniopomorski – Dr hab. n. med. Włodzimierz Majewski 

 

  

PRZEWODNICZĄCY SEKCJI TCHP 

 

1. Sekcja Chirurgii Endokrynologicznej – Prof. Krzysztof Kuzdak 

2. Sekcja Chirurgii Endoskopowej – dr hab. n. med. Jacek Sobocki 

3. Sekcja Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej – dr hab. n. med. Jacek Szeliga 

4. Sekcja Chirurgii Wojskowej – Prof. Mirosław Dziekiewicz 

5. Sekcja Zakażeń Chirurgicznych – Prof. Sławomir Nazarewski 

6. Sekcja Chirurgii Urazowej – Prof. Adam Nogalski 

7. Sekcja Wideochirurgii – dr hab.n.med. Piotr Myśliwiec 

8. Sekcja Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego – dr n. med. Włodzimierz Cebulski 

9. Sekcja Przepuklin – dr n.med. Rafał Solecki 

10. Sekcja Oparzeń – Prof. Krystyn Sosada 

11. Sekcja Chirurgii Rekonstrukcyjnej – dr hab. n.med. Łukasz Krakowczyk 

12. Sekcja Chirurgii Trzustki- dr hab. n. med. Katarzyna Kuśnierz 

  

Koło Młodych Chirurgów Towarzystwa Chirurgów Polskich – Dr n.med. Mateusz Majewski 

 

Decyzją Zarządu Głównego z III posiedzenia w dniu 27.11.17 została rozwiązana Sekcja Chirurgii 

Doświadczalnej TChP. 

 

 

KOMISJE TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH 

 

Stałe:  

 

1. Komisja historyczna - Prof. Maciej Michalik 

2. Komisja interwencyjna – Prof. Krzysztof Leksowski 

3. Komisja ds. kształcenia i specjalizacji - Prof. Grzegorz Wallner 

4. Komisja ds. nauki - Prof. Andrzej Budzyński 

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 – Prof. Mirosław Dziekiewicz 

2. Komisja ds. praktyki klinicznej i jakości leczenia – Prof. Mariusz Wyleżoł 

 

 

NOWO POWSTAŁE STRUKTURY – KOMISJE TCHP  

 

Powołano nową komisję doraźną do spraw współpracy z Naczelną Izbą Lekarską. Przewodniczącym Komisji 

został Prof. Maciej Michalik 
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SPRAWOZDANIE PREZESA TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH  

 

 

W okresie sprawozdawczym (09.2017r. – 24.05.2019 r.) odbyło się 12 posiedzeń Zarządu Głównego 

Towarzystwa Chirurgów Polskich. Posiedzenia Zarządu Głównego TCHP są udokumentowane w postaci 

sprawozdań dostępnych w biurze ZG TCHP.  

Na drugim posiedzeniu Zarządu powołano Prezydium Zarządu Głównego oraz przewodniczących Komisji 

stałych i doraźnych. Jednym z podstawowych zadań była zmiana Statutu TChP, który został zatwierdzony na 

Nadzwyczajnym Zebraniu TChP w Łodzi w dniu 23.02.2018 roku a następnie został skierowany do KRS w celu 

jego rejestracji. Nowy Statut został zatwierdzony 22.11. 2018 roku.  

 Kolejna sprawą, która zajmował się ZG TChP była sprawa powrotu Polskiego Przeglądu Chirurgicznego do 

Zarządu Głównego oraz próba porozumienia w sprawie Fundacji Polski Przegląd Chirurgiczny. Niestety ze 

względu na brak chęci współpracy ze strony Fundacji nie udało się porozumieć i osiągnąć kompromisu czego 

skutkiem było podjęcie uchwały o zawieszeniu  opłat  dla Fundacji za wydawanie PPCh oraz zobowiązano 

Członków Zarządu Głównego o ustąpienie z zajmowanych stanowisk w Fundacji PPCh.  Uchwałę Zarząd 

Główny podjął jednogłośnie w dniu 20.04.2018 roku. 

 Zmieniono regulamin przyznawania tytułu Członka Honorowego TChP. 

 Ze względu na brak jednolitych danych dotyczących liczby i kontaktów z członkami TChP oraz 

wprowadzeniem klauzuli RODO podjęto działania w celu uaktualnienia danych adresowych. Jednocześnie 

wprowadzono projekt spinek i certyfikatów TChP co zostało zrealizowane i przekazane do Oddziałów w celu 

wręczenia nowych certyfikatów i znaczków  Członkom TChP. 

 Cała kadencja podporządkowana była również organizacji 69 Kongresu TChP wraz z Światowym 

Kongresem Chirurgicznym w Krakowie. Odpowiedzialnym za prawidłowy przebieg i organizacje kongresu 

został prof. Adam Dziki Sekretarz Generalny TChP, który na bieżąco informował Zarząd Główny o postępach w 

przygotowaniu Kongresu. Zorganizowano kilka spotkań roboczych z przedstawicielami Światowego 

Stowarzyszenia Chirurgów w sprawie programu zjazdu oraz  jego organizacji. Polskiej grupie przewodniczył 

prof. Adam Dziki. 

 Polska została również wyznaczona do organizacji   Kongresu EAES w 2020 roku w Krakowie, a osobą 

odpowiedzialna za jego organizację z ramienia TChP wyznaczono prof. Piotra Myśliwca  

 Prezes TChP w imieniu  Zarządu Głównego podpisał umowę współpracy z kancelarią prawną. 

 Podjęto decyzję o napisaniu nowoczesnego podręcznika chirurgii dla lekarzy a odpowiedzialnym 

wyznaczono prof. Macieja Michalika 

Przedmiotem spotkań, zjazdów i posiedzeń naukowych poszczególnych sekcji działających w ramach 

Towarzystwa były sprawy organizacyjne,  analiza aktualnej sytuacji środowiska chirurgów polskich. Zarząd 

Główny poparł strajk rezydentów domagających się zwiększenia nakładów na służbę zdrowia jak i  problemy 

związane z zarobkami dla lekarzy. Omawiano w porozumieniu z Konsultantem Krajowym prof. Grzegorzem 

Wallnerem możliwości zmian w programach specjalizacyjnych z nowym programem specjalizacji i organizacją   

systemu szkolenia specjalizacyjnego w zakresie chirurgii ogólnej i innych dyscyplin zabiegowych z 

koniecznością dostosowania systemu szkolenia podyplomowego do standardów i wymogów Unii Europejskiej.  

Poruszano kwestę  roli  Towarzystwa Chirurgów Polskich w aktualnym  systemie Ochrony Zdrowia w 

Polsce, stwierdzając że role Towarzystw Naukowych są obecnie marginalizowane i mające niewielki wpływ na 

kształtowanie się systemu opieki zdrowotnej m.in. brak wpływu na wybór kierowników czy ordynatorów 

oddziałów. 

Praca Zarządu, poszczególnych  Sekcji i Oddziałów Towarzystwa w okresie sprawozdawczym skupiała 

się na wielu ważnych  dla życia TCHP problemach. 

W działalności Zarządu wiele uwagi poświęcono współpracy Towarzystwa z zagranicznymi 

organizacjami chirurgicznymi, w tym Niemieckim Towarzystwem Chirurgicznym, chirurgami ukraińskimi oraz 

współpracy polsko-japońsko-węgierskiej. W wyniku tej działalności polscy chirurdzy, w tym duża reprezentacja 

młodych chirurgów, miała  okazję uczestniczyć we wspólnie organizowanych zjazdach m.in w Berlinie i 

Budapeszcie. Współpraca ta pozwalała polskim chirurgom, zwłaszcza młodym na zdobycie  cennych 

doświadczeń  zawodowych , a także umożliwiła naukę przedstawiania swojego dorobku na kongresach 

międzynarodowych. Utrzymano współpracę z Akademią Aesculap, dzięki której zorganizowano  5 

szkoleń/kursów praktycznych dla młodych chirurgów, które dały im możliwość zapoznania się z najnowszymi 

osiągnieciami chirurgii w sposób praktyczny, warsztatowy. Zorganizowano wraz z firmą White Solution w 2018 

roku platformę tzw. „Czwartków Chirurgicznych” gdzie rezydenci oraz specjaliści chirurgii mieli możliwość 

dzięki połączeniu internetowemu wysłuchać prezentacji a następnie zadać pytania wykładowcy. Projekt ten 
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zyskał duże uznanie czego dowodem było powtórzenie edycji w 2019 roku w liczbie 10 wykładów z zakresu 

chirurgii. 

  Wraz z firmą Medtronic rozpoczęto program Lapco Poland mający na celu wypracowanie nowoczesnego 

postepowania w operacjach jelita grubego. W związku z tym nawiązano współprace z chirurgami z Wielkiej 

Brytanii, którzy zobowiązali się pomóc wprowadzić system szkolenia dla chirurgów polskich oraz radiologów i 

patomorfologów. 

 Zarząd TChP na wniosek Prezesa podjął decyzję o podwyższeniu składki do 200 zł a dla chirurgów trakcie 

specjalizacji do 100 zł. Zatwierdzono również nowy podział składki 60% dla ZG i 40 % dla Oddziałów 

Towarzystwa. Następstwem tej decyzji jest wzrost przychodów dla Oddziałów. 

Wszystkie podjęte prace były realizowane pod moim Przewodnictwem do dnia 24.06.2019 kiedy 

podjąłem decyzję o rezygnacji z bycia Prezesem TChP i zgodnie ze Statutem funkcję tę sprawował Prezes Elekt 

prof. Marek Jackowski. Chciałbym podziękować całemu Zarządowi TChP za współpracę chociaż niektórzy jego 

członkowie nie wywiązywali się w pełni ze swoich zadań.  Dziękuję bardzo za ogromny wkład pracy Pani 

Dyrektor Biura TChP Mirce Misiewicz i Pani Katarzynie Koniarczyk, kięgowej TChP.  

 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik 
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DZIAŁANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH W LATACH 

2017-2019 

 

I. STYPENDIA PRZYZNAWANE PRZEZ TCHP Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO 

 

Stypendia TChP były stałymi aktywnościami Towarzystwa w zakresie przyznawania środków na kształcenie 

młodych chirurgów. Stypendia przyznawane dwa razy w roku. Warunkiem uzyskania stypendium było 

terminowe złożenie prawidłowo wypełnionego formularzu wniosku o stypendium, CV kandydata potwierdzone 

przez kierownika naukowego i/lub kierownika specjalizacji, rekomendacji kierownika naukowego i/lub 

specjalizacji kandydata, oraz listy publikacji i ogłoszeń zjazdowych kandydata potwierdzona przez ordynatora 

lub kierownika Kliniki.  

Celem stypendiów Towarzystwa Chirurgów Polskich było umożliwienie młodym chirurgom w trakcie 

specjalizacji, członkom TChP odbycia stażu we wskazanym przez kierownika specjalizacji polskim lub 

zagranicznym ośrodku chirurgicznym, po uzyskaniu potwierdzenia kierownika danego ośrodka o gotowości 

przyjęcia kandydata na w/w staż. 

Inne formy wykorzystania stypendium to: udział w zjazdach celem przedstawienia własnych doniesień, odbycie 

kursów dokształcających w kraju lub za granicą.  

 

Stypendia- rok 2018 

Stypendia przyznane w postępowaniu zimowym 2018 - decyzja Zarządu Głównego TChP z dnia 25 stycznia 

2019 roku;  stypendia zagraniczne w kwocie 1500 €:Wacław Hołówko        Warszawa), Małgorzata Legocka   

Warszawa), Michał Natkaniec  Kraków), Karol Rawicz- Pruszyński   Lublin), Mateusz Rubinkiewicz   Kraków).  

 

Stypendia- rok 2019 

Stypendia przyznane w postępowaniu letnim 2019 - decyzja Zarządu Głównego TChP z dnia 24 czerwca 2019 

roku; - stypendia zagraniczne w kwocie 1500 €: Anna Rzepa               Kraków), Kamil Nurczyk  Lublin), Marcin 

Włodarczyk  Łódź) 

 

 

II. GRANT NAUKOWY ZARZĄDU GŁÓWNEGO NA 69 KONGRES TCHP 

 

W celu zachęcenia jak największej liczby chirurgów do udziału w 69 Kongresie TChP w Krakowie Zarząd 

Główny uchwałą z dnia 25.01.2019  XI posiedzenie ZG TChP) ustanowił promocyjny grant naukowy, z 

dofinansowaniem kosztów rejestracji dla wszystkich chętnych członków Towarzystwa Chirurgów Polskich w 

kwocie 50 Euro. Grant dotyczy wszystkich, którzy mieli opłaconą składkę za rok 2018 i zapłacili składkę za rok 

2019, zgodnie z postanowieniem statutu do 31 marca.  

 

III. WSPÓŁPRACA TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH I AKADEMII AESCULAP W 

LATACH 2017-2019  

 

W ramach podpisanej umowy o współpracy z Akademią Aesculap w latach 2017-2019 roku Towarzystwo 

Chirurgów Polskich zorganizowało dla swoich członków w trakcie specjalizacji praktyczne kursy chirurgiczne.  

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

podpisanego regulaminu oraz CV kandydata. Decydowała kolejność zgłoszeń. 

Uczestnicy kursu otrzymywali 10 punktów edukacyjnych. Kursy odbywały się w siedzibie Akademii Aesculap 

oraz w Klinikach w Łodzi, Białymstoku. Wykładowcami podczas kursów byli również członkowie TChP. Na 

każdy kurs mogło się zapisać 10-12 osób. Wszystkie kursy uzyskały wysokie oceny w ankietach ewaluacyjnych.  

Odbyło się 5 kursów. 

 

Tematyka i harmonogram kursów: 

1. Neuromonitoring w operacjach tarczycy i przytarczyc - Prof. Krzysztof Kuzdak - Łódź, 12-14.12.2018 
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2. Podstawy chirurgii laparoskopowej - Prof. Krzysztof Paśnik/Prof. Maciej Michalik - Akademia Aesculap, 

Nowy Tomyśl, 14-15.12.2018 

3. Podstawy chirurgii laparoskopowej - Prof. Krzysztof Paśnik/Prof. Maciej Michalik - Akademia Aesculap, 

Nowy Tomyśl, 15-16.03.2019 

4. Leczenie operacyjne chorób nadnerczy- dr hab. n. med. - Białystok, 15-16.04.2019 

5. Chirurgia żołądka i dwunastnicy - Prof. Krzysztof Paśnik/Prof. Maciej Michalik - Akademia Aesculap, Nowy 

Tomyśl, 26-27.04.2019 

 

Lista uczestników wszystkich przeprowadzonych kursów: 

Edycja I: Agata Czerwińska, Grzegorz Witek, Joanna Rogala, Miłosz Wiktorowicz, Wojciech Serednicki, 

Maciej Nowak 

Edycja II: Karol Bodnar, Karol Rawicz-Pruszyński, Damian Skarbka, Barnaba Pustelnik, Przemysław Dzierżek, 

Natalia Leśniewska, Piotr Demski, Piotr Staniul, Piotr Łącki, Michał Janik, Tomasz Jędrychowski, Grzegorz 

Dobkowski  

Edycja III: Michał Majcher, Maciej Kukla, Katarzyna Golczyk, Paweł Woropaj, Wojciech Korcz, Kaja 

Śmigielska, Jakub Kropieniewicz, Bartłomiej Bartoszek, Joanna Lisowska, Michał Molin, Michał Nycz, Michał 

Pomianowski, Natalia Dowgiałło-Wnukiewicz 

Edycja IV: Rafał Roszkowski, Jan Radziwił, Krzysztof Karpiński, Marcin Radoch, Kamil Astapczyk, Tomasz 

Kozłowski. Patrycja Pawłuszewicz, Mikołaj Czerniawski, Damian Nowiński, Inna Diemieszczyk, Joanna Rogala  

Edycja V: Katarzyna Kowalczyk, Bartosz Małek, Tomasz Piłat, Sebastian Tomaszewski, Jędrzej Jurewicz, 

Paula Franczak, Tomasz Kozłowski, Daniel Burdzy, Marcin Żochowski, Anna Rzepa, Katarzyna Truszkiewicz 

 

IV. GRANT EDUKACYJNY I NAGRODA PREZESA – KONGRES CHIRURGII MINIMALNIE 

INWAZYJNEJ 

 

Towarzystwo Chirurgów Polskich ufundowało grant edukacyjne na opłatę rejestracyjną na Kongres Chirurgii 

Minimalnie Inwazyjnej w dniach 27-29.09.2018 w Lublinie.  

Celem grantu było umożliwienie zdolnym chirurgom w trakcie specjalizacji uzyskanie wiedzy w zakresie 

chirurgii minimalnie inwazyjnej oraz zdobycie praktycznych umiejętności, niezbędnych w zawodzie chirurga.  

Grant został przyznany dla 38 osób w kwocie 250 zł. 

Ponadto Prezes TChP ufundował nagrodę finansową w wysokości 2 500 zł każda, która została przyznana dla 3 

najlepszych prac naukowych przedstawionych podczas Kongresu, prezentowanych w trakcie sesji video oraz 

sesji plakatowej. Laureatami nagrody zostali: Dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr, dr Katarzyna Bartosiak, dr. 

Bartosz Kapturkiewicz. 

Fundatorem grantu edukacyjnego była firma Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 

 

V. WSPÓŁPRACA PARTNERSKA TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH  

 

W kadencji 2017-2019 w ramach umowy partnerskiej Towarzystwo nawiązało współpracę z firmą Aesculap 

Chifa, które przekazała 200 000,00 zł netto na działania statutowe TChP oraz z firmą Medtronic, która 

przekazała również kwotę 200 000, 00 zł netto   w tym na realizację programu Lapco) 

Towarzystwo Chirurgów Polskich podpisało również umowę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym na 

przeprowadzenie szkolenia dla osób, członków TChP, które występują w charakterze biegłych dla celów 

sporządzania opinii. W szkoleniach bierze udział 12 członków TChP. 
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VI. STATUT 

 

Od początku kadencji trwały pracę nad zmianami w Statucie. Na V zebraniu ZG w dniu 26.01.2018 został 

zaakceptowany projekt zmian w statucie. Prezes, Prof. Krzysztof Paśnik, na wniosek oddziałów TChP, sekcji 

TChP oraz Komisji Rewizyjnej TChP złożył wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 

celu zmiany Statutu TChP w dniu 23 lutego w Łodzi. Wszyscy członkowie ZG byli za przyjęciem wniosku 

Prezesa. Tym samym zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TChP.  

W trakcie Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Członków TChP w dniu 23.02.18 odbyło się 

głosowanie nad zmianami w Statucie. W wyniku głosowania                 (głosujących 74 osoby, Tak – 67 osób, 

Nie 3 osoby, wstrzymujące głosy 4) uznano ważność poprawek do zmian w Statucie TCHP. Propozycja nowego 

statutu została zgłoszona do KRS celem jego rejestracji. W dniu 22 listopada 2018 KRS zatwierdził zmiany w 

Statucie TChP i od tego dnia obowiązuje nowy Statut TChP. 

 

VII. CZŁONKOSTWA HONOROWE TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH  

 

Podczas XII Posiedzenia ZG TChP dnia 25 marca 2019 r. w Warszawie Komisja ds. Członków Honorowych 

przedstawiła sylwetki krajowych i zagranicznych kandydatów na członków honorowych. W wyniku głosowania 

tajnego ZG TChP przyznał tytuły honorowe następującym osobom: 

Kandydaci krajowi: 

1. Prof. dr hab. Lech Pomorski 

Kandydaci zagraniczni: 

1. Prof. József Sándor 

2. Prof. Steven Schwaitzberg, 

 

VIII. PATRONATY TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH  

 

W okresie sprawozdawczym Towarzystwo Chirurgów Polskich objęło patronatem następujące Konferencje i 

inne edukacyjne inicjatywy: 

Konferencje: 

 Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej, 27-29.09.2018, Lublin 

 Chirurgia 2018 - co nowego?, 23-24.02.2018, Łódź 

 VII Ogólnopolskie Sympozjum "Postępy w Chirurgii Kolorektalnej“,19-21.04.18, Serock 

 Letnie forum onkologiczne - kontynuacja Usteckich Dni Onkologicznych, 14-15.09.18, Katowice 

 100-lecie Chirurgii Akademickiej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, 15-17.11.18, Warszawa 

 XVI Mazowieckie Dni Chirurgiczne, 30.11-01.12.2018, Warszawa 

 2 Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii, 3 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej i 

Spotkaniem Sekcji Chirurgii Endoskopowej TCHP, 23-24.11.18, Kraków 

 Multidyscyplinarna Konferencja - Oblicza Polskiej Bariatrii – Nowe Horyzonty, 28-29.05.18, Józefów 

 4th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, 10-13.05.18, Warszawa 

 26th International Medical Students’ Conference  IMSC), 19 – 21.04.2018, Kraków 

 56. Ogólnopolska i 14. Międzynarodowa Konferencja Juvenes Pro Medicina 2018 Studenckiego Towarzystwa 

Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 25-26.05.18, Łódź 

 Chirurgia 2019 - co nowego?, 14-15.02.2019, Łódź 

 57. Ogólnopolska i 15. Międzynarodowa Konferencja Juvenes Pro Medicina 2019, 24-25.05.19, Łódź 

 360 Stopni Wokół Chirurgii 2019, 28.02-2.03.19, Warszawa,  

 Konferencja Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej, 27-28.09.19, Warszawa 

 II Lubelsko-Krakowskie Dni Chirurgiczne, 14-15.06.2019, Lublin 

 27. Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie, 25-27.04. 2019, Kraków 

 15th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, 9-12.05.19, Warszawa 

 25 edycja International Student Scientific Conference, 12-13.04.2019, Gdańsk 

 VIII Ogólnopolskiego Sympozjum ,,Postępy w Chirurgii Kolorektalnej”,              4-6.04.19, Serock 

 XVI Usteckie Dni Onkologiczne; II Letnie Forum Onkologiczne, 6-7.09.19, Gdańsk 

 360 st wokół chirurgii trzustki, 7-8.06.19, Katowice 

 Interdyscyplinarna konferencja „Bariatria - Nowe Horyzonty II”  EUROPEAN OBESITY DAY  2019, 2-

3.06.19, Toruń 
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 Skalpel 2019, cykl konferencji 

 

Czwartki Chirurgiczne 

Towarzystwo Chirurgów Polskich udzieliło patronatu i wsparcia merytorycznego dla cyklu wideo warsztatów dla 

chirurgów pod tytułem Czwartki chirurgiczne. 

Odbyło się 12 wideo szkoleń z udziałem wielu członków ZG TChP jako prelegentów. Łączna oglądalność w 

wydarzeniach na żywo – 917. Liczba pobrań materiałów przez lekarzy, który nie brali udziału w wydarzeniach 

na żywo – 996 

Tematy poruszane podczas czwartków to:  

1. 11 październik 2018 - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik - Chirurgiczne leczenie otyłości  

2. 15 listopad 2018 - prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner - GERD - patofizjologia, diagnostyka, leczenie 

3. 29 listopad 2018 -  prof. dr hab. n. med. Maciej Michalik - Specyfika chirurgii wieku podeszłego 

4. 13 grudzień 2018 - dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec - Chirurgia endokrynologiczna 

5. 10 styczeń 2019 - prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski - Kolorektalna chirurgia laparoskopowa 

6. 24 styczeń 2019 - prof. dr hab. n. med. Adam Dziki - Problemy w leczeniu raka jelita grubego 

7. 14 luty 2019 - prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek - Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo - zatorowej u 

chorych onkologicznych: chory leczony chirurgicznie, pacjent leczony zachowawczo, pobyty diagnostyczne, 

pacjent opieki paliatywnej - jaka profilaktyka? kiedy? jak długo? 

8. 28 marzec 2019 - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik - Laparoskopia w stanach nagłych i urazach 

9. 18 kwiecień 2019 - prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski - Choroby zapalne jelit 

10. 16 maj 2019 - prof. dr hab. n. med. Maciej Michalik - Niedokrwienie jelit z uwzględnieniem profilaktyki 

przeciwzakrzepowej 

11. 06 czerwiec 2019 - prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński - Małoinwazyjne operacje trzustki 

12. 27 czerwiec 2019 - dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec - Operacje małoinwazyjne przepuklin brzusznych 

 

Towarzystwo Chirurgów Polskich udzieło również patronatu kilku pozycjom wydawniczym: "Urologia na 

dyżurze", „Problemy okołooperacyjne u osób w wieku podeszłym”,  „Ostre stany zagrożenia życia w 

obrażeniach ciała“.  

 

Towarzystwo Chirurgów Polskich udzielo patronatu inicjatywie: Platforma Interdyscyplinarnych Konsultacji 

Lekarskich „Polskie Interdyscyplinarne Konsylium Chirurgiczne - PIKCh” on-line. Konsylium ma na celu 

wspomóc możliwości praktycznej konsultacji przypadków klinicznych z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii 

gastroenterologicznej, onkologii klinicznej i onkologii chirurgicznej przez wysokiej klasy specjalistów. 

 

 

IX. SKŁADKA CZŁONKOWSKA 

 

Składkę członkowską w latach 2017-2019 można było wpłacać na konto bankowe Towarzystwa Chirurgów 

Polskich. Za rok 2018 składka wynosiła 180 zł dla członków zwyczajnych i 90 zł dla członków kandydatów. 

Uchwałą z dnia 26.09.2018, z IX posiedzenia ZG TChP składka członkowska od roku 2019 została podniesiona 

do kwoty: 

  

200 zł - dla Członków Zwyczajnych 

100 zł - dla Członków Zwyczajnych w trakcie specjalizacji 

 

Podział składki 60% dla ZG TChP, 40 % dla Oddziałów TCHP.  

Decyzją ZG TChP z VII posiedzenia z dnia 20.04.2018 od 1.07.2018 roku w ramach składki członkowskiej nie 

jest uwzględniona prenumerata Polskiego Przeglądu Chirurgicznego 

 

X. PODRĘCZNIK DO CHIRURGII 

 

W trakcie trwania kadencji 2017 - 2019 zgodzono się, że koniecznością  jest napisanie nowoczesnego 

podręcznika chirurgii, dostosowanego do wymogów współczesności. Przeprowadzono dyskusję obejmującą 

następujące zagadnienia: zawartość podręcznika oraz konieczne rozdziały, forma jego wydania- wersja 
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elektroniczna czy klasyczna-papierowa, wytypowano zespół autorów, ustalono formy rozdziałów podręcznika, 

przeprowadzono rozmowy wstępne z wydawnictwem. 

Podczas spotkania zespołu redakcyjnego ma zostać przygotowane opracowanie techniczne rozdziałów oraz 

ostateczna akceptacji autorów rozdziałów. 

 

XI. UDZIAŁ TCHP W DZIAŁANIACH NA RZECZ ONKOLOGII W POLSCE 

 

Przedstawiciele ZG TChP aktywnie brali udział w inicjatywach organizowanych przez w ramach ogólnopolskich 

działań na rzecz walki z nowotworami. 

Z inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, z okazji Światowego Dnia Walki z 

Rakiem zostało powołane „Forum Dialogu Onkologicznego”. FDO to inicjatywa międzyśrodowiskowych debat 

na temat polskiej onkologii, Deklaracja  na rzecz FDO podpisana została 4 lutego 2019 r. podczas konferencji 

organizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP. Podczas Konferencji odbyło się seminarium „Wspólnie dla 

onkologii”. Towarzystwo Chirurgów Polskich w tej inicjatywie reprezentuje Prof. Adam Dziki. 

W związku z podpisaniem w dniu 20 maja 2019 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o 

Narodowej Strategii Onkologicznej został powołany Zespół do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej, 

którego zadaniem jest opracowanie projektu Strategii, jej aktualizacji oraz projektu harmonogramu wdrażania. 

Reprezentantem TChP do tego zespołu został Prof. Wiesław Tarnowski, który uczestniczy w jego pracach. 

 

XII. AKTUALIZACJE LISTY CZŁONKÓW TCHP I ADRESÓW EMAIL 

 

W związku z koniecznością dostosowania działalności TChP do wymogów prawa o ochronie danych osobowych 

/RODO/, została przeprowadzona akcja informacyjna, której celem miało być uzyskanie potwierdzeń 

przynależności do TChP wraz z oświadczeniem i klauzulą RODO. Członkowie wypełniali przygotowaną do tego 

celu deklarację i odsyłali do biura ZG TChP. Przyczyni się do również do zweryfikowania adresów email 

członków TChP i aktualnej liczby członków płacących składki. Oosby, które nie płacą składek, nie przesłały 

deklracji będą w kolejnej kadencji informowane o skreśleniu z listy członków TChP. 

 

 

XIII. CERTYFIKATY I WPINKI TCHP 

 

Z inicjatywy Prezesa TChP i Prezesa Elekta TChP Towarzystwo przygotowało drukowane certyfikaty dla 

członków TChP oraz metalowe wpinki do marynarki. Wszyscy członkowie, którzy zapłacili składki w 2018 roku 

otrzymali certyfikat i wpinkę. 

 

XIV. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 

 

W kadencji 2017-2019 znacznie wzrosła aktywność Towarzystwa Chirurgów Polskich w mediach 

społecznościowych. Ilość polubieni profilu na Facebook wzrosła z 400 na początku kadencji do 1200.  

 

 

Prof. dr hab. med. Krzysztof Paśnik 
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SPRAWOZDANIA 

PRZEWODNICZĄCYCH ODDZIAŁÓW TERENOWYCH 

TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH  

KADENCJA 2017-2019 
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BIAŁOSTOCKIEGO ODDZIAŁU TCHP 

Z DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2017-2019 

W okresie kadencji Zarząd Białostockiego Towarzystwa Chirurgów Polskich działał w następującym składzie: 

Przewodniczący: dr hab. n. med. Zbigniew Kamocki 

Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jacek Dadan 

Sekretarz: dr n. med. Konrad Zaręba 

Skarbnik: dr n. med. Dariusz Cepowicz 

Członkowie Zarządu: 

 dr n. med. Bolesław Astapczyk 

 dr hab. Mirosław Kozłowski 

 dr hab. Piotr Myśliwiec 

 dr Zbigniew Olchowik 

 dr Henryk Usowicz 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

 dr Magdalena Łuba - przewodnicząca 

 dr Natalia Wodyńska 

 dr Tomasz Kozłowski 

Przedstawicielem Koła Młodych Chirurgów był:  

 dr Łukasz Gabiec. 

Oddział Białostocki w Zarządzie Głównym Towarzystwa Chirurgów 

Polskich był reprezentowany przez Przewodniczącego Oddziału oraz przez prof. dr hab. Jacka Dadana oraz dr 

hab. Piotra Myśliwca, Przewodniczącego Sekcji Wideochirurgii TChP. 

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa Chirurgów Polskich opłacona składka członkowska do 31 marca każdego 

roku decyduje o  przynależności do Towarzystwa Chirurgów Polskich. Oznacza to, że obecnie Białostocki 

Oddziału TChP liczy 30 członków, 28 członków zwyczajnych i 2 członków honorowych. W 2018 roku Oddział 

liczył 25 członków. Taka liczba członków nie pozwala na wyznaczenie, poza osobą Przewodniczącego Oddziału, 

do wystawienia kandydata do Zarządu Głównego Towarzystwa. 

W okresie działalności Zarządu przyjęto trzech nowych członków.  

W czasie kadencji zmarło trzech chirurgów: 

 13.07.2018. Roman Szczepiński, emerytowany ordynator Wojewódzkiego Szpitala w Suwałkach, 

 12. l1. 2018. Tomasz Szymański, asystent oddziału chirurgicznego w Łomży. 

 08.04.2019. dr n. med. Lech Trochimowicz, adiunkt I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

Zarząd Oddziału Białostockiego TChP przyjął przyjętą określoną w minionej kadencji organizację i program 

pracy Oddziału.  

Protokołowane spotkania Zarządu odbywały się zgodnie z przyjętym harmonogramem, dwukrotnie w ciągu roku. 

Na posiedzenia był zapraszany przedstawiciel Koła Młodych Chirurgów, dr Łukasz Gabiec.  

Zarząd zajmował się aktualnymi problemami organizacyjnymi, osobowymi i finansowymi. 

 Z uwagi na niskie wpływy finansowe na konto bankowe Towarzystwa Zarządu kontynuowano zasadę 

ograniczenia wydatków do minimum. Składały się na nie: koszty prowadzenia konta bankowego oraz zakup 

pieczątek funkcyjnych.  

Stan konta na początku kadencji wynosił: 14.143,74 zł i 788,76 wolnej gotówki. 

Stan finansowy Oddziału na dzisiejszy dzień wynosi: 16.199,74 zł na koncie Oddziału i 608,76zł w postaci 

gotówki.  

Jednocześnie chciałbym podkreślić, że zmiany finansowe w  Towarzystwie, polegające na przesyłaniu większego 

odsetka wpłacanych składek, pozwolą na wprowadzenie systemu wyróżnień finansowych członkom Oddziału, 
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którzy regularnie opłacają składkę w postaci np. zakupu podręczników i książek, sponsoringu lokalnych spotkań 

naukowych, itp. 

W omawianym okresie Zarząd Oddziału nie zgłosił do Zarządu Głównego TChP żadnego kandydata na Członka 

Honorowego Towarzystwa. 

Posiedzenia naukowo-szkoleniowe Oddziału odbyły się zgodnie z  zaplanowanym kalendarzem.  

Na 7 spotkaniach omówiono zagadnienia dotyczące: 

 nowoczesnego leczenia ran z zasadami zastosowania terapii podciśnieniowej i leczenia żywieniowego, 

 aktualnej strategii leczenia bólu,  

 problemów chirurgicznego leczenia otyłości  

 problematyki nieszczelności zespoleń.  

W posiedzeniach Oddziału brali udział wybitni eksperci z  polskich ośrodków akademickich.  

Ponadto, we współpracy z Białostockim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, omówiono 

nowoczesną endoskopową i  radiologiczną terapię ostrego zapalenia dróg żółciowych, a także przedstawiono 

zasady dojelitowego leczenia żywieniowego z  endoskopowym wytworzeniem dostępu do przewodu 

pokarmowego. 

Do cennych posiedzeń należało spotkanie, na którym rezydenci chirurgii dwóch wojewódzkich szpitali z Łomży 

i z Białegostoku prezentowani wybrane przypadki kliniczne. Młodzi lekarze zaprezentowali 7 przypadków 

klinicznych, co zainspirowało ciekawą i szeroką dyskusję. 

Członkowie białostockiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich brali również udział w dwóch 

międzynarodowych konferencjach zorganizowanych przez członków naszego Oddziału.  

11-13 maja 2018 roku odbyła się konferencja zatytułowana „Jak uniknąć zdarzeń niepożądanych w chirurgii 

małoinwazyjnej”. Jej organizatorem był prof. Jacek Dadan. 

W dniach 29 – 30 listopada 2018 dr hab. n. med. Zbigniew Kamocki zorganizował międzynarodową konferencję 

„Wybrane zagadnienia chirurgii osób w podeszłym wieku”. 

Już po raz piąty dr n. med. Wojciech Tołwiński, ordynator Oddziału Chirurgii Laparoskopowej i Klasycznej 

Szpitala Powiatowego w  Hajnówce, był organizatorem „V Podlaskiego Forum Chirurgii Małoinwazyjnej. 

Odbyło się ono 12 – 13 listopada 2018 roku w  Białowieży. 

Także dr n. med. Maria Niebrzydowska, ordynator nowootwartego oddziału chirurgicznego Szpitala w Łapach, 

23 lutego 2019 roku zorganizowała Konferencję „Postępy w  chirurgii Małoinwazyjnej”. 

Jako Przewodniczący Oddziału gorąco gratuluję udanych spotkań naukowych. 

Na zakończenie pragnę podkreślić, że w posiedzeniach Oddziału uczestniczyła duża grupa osób szkolących się w 

chirurgii. Na ten fakt zwracali uwagę zapraszani wykładowcy. 

Gorąco apeluję do ordynatorów oddziałów o umożliwienie rezydentom chirurgii udziału w zebraniach 

szkoleniowo-naukowych.  

Serdecznie dziękuję wszystkim aktywnym członkom Zarządu i członkom Oddziału za współpracę w minionej 

kadencji. 

Dr hab. Zbigniew Kamocki 
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BYDGOSKO-TORUŃSKIEGO ODDZIAŁU TCHP 

Z DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2017-2019 

W ciągu ostatnich dwóch lat Oddział Bydgosko-Toruński TChP zorganizował 8 zebrań naukowych. Zebrania 

zorganizowano 7 razy w  Bydgoszczy i 1 raz w Toruniu.  

Udało się zaprosić do naszego regionu wielu znakomitych gości. W maju 2017 roku gościliśmy Prezesa 

Towarzystwa Chirurgów Polskich prof. Krzysztofa Paśnika, który przedstawił najnowsze wytyczne i trendy 

w laparoskopii zwiadowczej. Podczas ww. spotkania Prof. Krzysztofowi Paśnikowi towarzyszyli m.in. Prof. 

Maciej Michalik z wykładem na temat laparoskopowej chirurgii okrężnicy, Prof. Marek Jackowski z wykładem 

na temat chirurgii odbytnicy, Prof. Wiesław Tarnowski przedstawił problem chirurgicznego leczenia choroby 

refleksowej, a Prof. Zbigniew Krasiński przybliżył zagadnienie leczenia zakrzepicy żył głębokich.  

Jednocześnie majowe spotkanie w 2017 roku służyło przedstawieniu przez obecnego Prezesa TChP Prof. 

Krzysztofa Paśnika przyszłości oraz możliwych zmian i ewolucji Towarzystwa Chirurgów Polskich.  

Problematykę diagnostyki i leczenia choroby Leśniowskiego- Crohna w aspekcie praktycznym przybliżyła Dr  

hab. n. med. Maria Kłopocka Prof. UMK wraz z Dr hab. n.  med. Zbigniewem Banaszkiewiczem.  

Prof. Dr hab. n. med. Wojciech Zegarski wraz ze swoimi współpracownikami z Centrum Onkologii przybliżyli 

zagadnienia na temat nowoczesnych zasad skojarzonego leczenia raka żołądka wraz z  rakowatością otrzewnej, 

leczenia raka piersi oraz raka odbytnicy. 

Dzięki uprzejmości prof. Wojciecha Zegarskiego członkowie Naszego Oddziału, brali czynny udział w 

Konferencji pt. „Interdyscyplinarne Oblicza Chirurgii Onkologicznej”. Dzięki temu nasi członkowie mieli 

możliwość wysłuchania wykładów takich światowych sław chirurgii jak: 

 Prof. Werner Hohenberger (Erlangen, Niemcy) – pionier techniki CME – Complete Mesocolic Excision, 

 Prof. Hyung-Ho Kim (Seul, Korea) – ekspert w zakresie onkologicznej chirurgii laparoskopowej żołądka, 

 Prof. Paolo Delrio  Neapol, Włochy) – ekspert w  zakresie takich technik jak: TAMIS, taTME, TME oraz 

HIPEC. 

W roku 2018 Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik przedstawił na jednym ze spotkań trendy w 

laparoskopowym leczeniu ostrych stanów jamy brzusznej, a Prof. dr hab. n. med. Maciej Michalik przybliżył 

problem ekonomii chirurgii wieku podeszłego. 

Na spotkaniu Bożonarodzeniowym w 2018 roku Prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski przedstawił zagadnienie 

i osiągnięcia własnego zespołu w leczeniu nowotworów odbytnicy techniką TaTME. Dodatkowo mieliśmy 

możliwość wysłuchania lek. Marcina Mrozowskiego na temat leczenia kroczowej postaci choroby 

Leśniowskiego-Crohna, obejrzenia filmu z laparoskopowej operacji olbrzymiej, uwięźniętej przepukliny 

Morganiego zaprezentowanej przez lek. Przemysława Wyżgowskiego, czy w końcu wysłuchania wykładu lek. 

Mateusza Jagielskiego na temat leczenia endoskopowego ograniczonej martwicy trzustki powikłanej 

krwawieniem z tętnicy śledzionowej.  

W lutym 2019 roku zorganizowaliśmy warsztaty praktyczne poświęcone rozwojowi młodych adeptów chirurgii 

ogólnej w ramach praktycznego kształcenia umiejętności laparoskopowych na trenażerach  w tym trenażer z 

operacjami w  czasie rzeczywistym) dzięki uprzejmości Dr n. med. Mirosławie Felsmann z Centrum Symulacji 

Medycznych CM UMK. 

Ostatnie zebranie naukowe naszego oddziału odbyło się wspólnie z oddziałem Kujawsko-Pomorskim Polskiego 

Towarzystwa Endokrynologicznie, podczas którego prelegenci prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski oraz 

prof. dr hab. n. med. Roman Junik przybliżyli zagadnienie dotyczące diagnostyki i leczenia guzów 

neuroendokrynnych.  

Utrzymaliśmy wprowadzone w poprzedniej kadencji na każdym zebraniu Oddziału Bydgosko-Toruńskiego 

TChP dodatkowe wykłady dla młodych adeptów chirurgii ogólnej oraz wspieraliśmy powołane w latach 2015-

2017 Koło Młodych Chirurgów w swej działalności. 

W trakcie kadencji kilkoro adeptów chirurgii, czyli rezydentów wygłosiło referaty podczas naszych zebrań. 

Również ośmiu młodych adeptów chirurgii zostało przyjętych w poczet członków Oddziału Bydgosko-

Toruńskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Nasza działalność nie ogranicza się tylko do organizacji zebrań. 

Braliśmy też czynny udział w zjazdach i sympozjach polskich i  zagranicznych. W  tym czasie rozwinęła się 

chirurgia naczyniowa, bariatryczna, onkologiczna.  
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Członkowie naszego Oddziału publikowali prace naukowe w czasopismach polskich i zagranicznych.  

Jako Przewodniczący Oddziału brałem udział w posiedzeniach ZG TChP, przekazując następnie ustalenia na 

posiedzeniach Zarządu Naszego Regionu. 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Leksowski 

 

 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU TCHP 

Z DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2017-2019 

Dnia 21. 03.2017r, po posiedzeniu wyborczym, odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu 

Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich, w składzie: 

Przewodnicząca: prof. dr hab. med. Marta Strutyńska-Karpińska, 

Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. med. Krzysztof Grabowski 

Sekretarz: dr hab. med. Paweł Domosławski 

Skarbnik: dr med. Dr Jan Kazanowski- Skarbnik 

Członkowie Zarządu: 

 Honorowy Przewodniczący: prof. dr hab. Bogdan Łazarkiewicz  

 dr hab. med. Jan Gnus 

 lek. med. Mateusz Głód 

 prof. dr hab. med. Zygmunt Grzebieniak 

 prof. dr hab. med. Jerzy Jabłecki 

 dr med. Krzysztof Kaliszewski 

 prof. dr hab. Wojciech Kielan 

 dr med. Kazimierz Pichlak  

 dr med. Adam Rzechonek 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

 dr med. Willy Hauzer 

 dr med. Marek Kaźmierczyk 

 dr med. Adam Rzechonek 

Następnie posiedzenia odbywały się w następującym porządku: 

569 Posiedzenie 16 maja 2017 r. organizowane przez Klinikę Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej 

UMED, kierownik Prof. dr hab. med. Jerzy Rudnicki 

570 Posiedzenie 2 czerwca 2017 r. wyjazdowe, w Michałowicach koło Jeleniej Góry, organizowane przez 

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego 

Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, organizator: dr med. Kazimierz Pichlak. 

571 Posiedzenie 17 października 2017 r. organizowane przez Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, 

Onkologicznej i Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, organizator: Prof. dr 

hab. med. Wojciech Witkiewicz. 

572 Posiedzenie 21.11.2017 r. orgaznizowane przez Katedrę i Klinikę Chirurgii przewodu Pokarmowego 

UMED, kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Grabowski. 

573 Posiedzenie 16.01.2018 r. organizowane przez Katedrę i Klinikę Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we 

Wrocławiu, kierownik: prof. dr hab. med. Dariusz Patkowski 

574 Posiedzenie 20.03.2018 r. organizowane przez Katedrę i Klinikę Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i 

Transplantacyjnej UMED, kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Szyber 

575 Posiedzenie 22.05.2018 r. organizowane przez katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i 

Endokrynologicznej UMED, kierownik dr hab. med. Paweł Domosławski. 
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576 Posiedzenie 9.06.2018 r. organizowane przez Klinikę Chirurgiczną 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we 

Wrocławiu, kierownik prof. dr hab. med. Dariusz Janczak. 

VI Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Powiatowy oddział Chirurgiczny, organizowane wspólnie z oddziałem 

Wielkopolskim i Dolnośląskim Towarzystwa Chirurgów Polskich, Rawicz 5.pażdziernika 2018 r. 

577 Posiedzenie 16 października 2018 r. organizowane przez Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, 

Onkologicznej i Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, organizator: prof. dr 

hab. med. Wojciech Witkiewicz. 

578 Posiedzenie 22.01.2019 r. organizowane przez Katedrę i Klinikę Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we 

Wrocławiu, kierownik: prof. dr hab. med. Dariusz Patkowski 

Z każdego zebrania z posiedzenia Zarządu sporządzano szczegółowe protokoły. Na zebraniach były omawiane 

sprawy bieżące Towarzystwa, przedstawiane były informacje z posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa, 

omawiane były sprawy finansowe, informacje na temat planowanych posiedzeń czy wyjazdów zagranicznych. 

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

Podsumowując działalność Towarzystwa w ostatnim dwuletnim okresie należy szczególnie podkreślić, że 

głównymi problemami nurtującymi Towarzystwo jest sprawa opłacania składek członkowskich, frekwencja 

chirurgów na Posiedzeniach Towarzystwa, oraz sprawy związane z  finansowaniem Polskiego Przeglądu 

Chirurgicznego. Niepokojącym jest również fakt coraz mniejszego zainteresowania Towarzystwem przez 

młodych chirurgów 

Prof. dr hab. Marta Strutyńska-Karpińska 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GDAŃSKIEGO ODDZIAŁU TCHP 

Z DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2017-2019 

W okresie 2017-2019r zarząd oddziału reprezentowali : 

Przewodniczący: dr hab. n. med. Stanisław Hać prof. nadzw. GUM  

Wiceprzewodniczący: dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz  

Sekretarz: dr n. med. Dariusz Łaski  

Skarbnik: dr n. med. Jarosław Kobiela  

Członkowie Zarządu: 

 prof. dr hab. n. med. Zbigniew Śledziński 

 prof. dr hab. n. med. Andrzej Łachiński 

 dr n. med. Jan Sapieżko 

 dr med. Waldemar Szafrański 

W skład komisji rewizyjnej Oddziału Gdańskiego TChP w kadencji 2017-2019 

 prof. dr hab. Jan Skokowski 

 dr n. med. Stanisław Chabielski 

 dr n. med. Jerzy Kossak 

Skład Sądu Koleżeńskiego TChP w kadencji 2017-2019 

 dr n. med. Jan Sapieżko 

Skład komisji rewizyjnej TChP w kadencji 2017-2019 

 dr n. med. Jerzy Kossak 

Kandydatem do Zarządu Głównego TChP w kadencji 2017-2019 był: 

 dr hab. n. med. Zoran Stojčev 

W momencie rozpoczęcia kadencji oddział liczył 66 członków, w tym: 48 członków zwykłych oraz 18 członków 

kandydatów.  
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W roku 2018 składki członkowskie opłaciło 37 członków zwykłych oraz 18 członków kandydatów. Na koniec 

kadencji w 2019r składki członkowskie uregulowało 37 członków zwykłych i 10 członków kandydatów. 

Mailinigi informacyjne rozsyłano do 307 osób czyli wszystkich aktualnych i byłych członków TCHP według 

danych od 2008r. 

Sprawozdanie finansowe 

Kadencję otwarto z saldem 6550,31zł, w trakcie kadencji uzyskano wpływy w  wysokości 14309,54zł. Wydatki 

wyniosły 11847,50zł.  

Saldo na koniec kadencji wyniosło 9012,35zł. 

Działalność Oddziału Gdańskiego 

Zorganizowano 10 zebrań naukowo – szkoleniowych w tym 6 zebrań Oddziału Gdańskiego w Uniwersyteckim 

Centrum Klinicznym oraz 4 zebrania Oddziału w jednostkach terenowych. Wykaz zebrań w  załączeniu. 

 załącznik 1) 

Założono nową, bardziej funkcjonalną stronę internetową Oddziału: http://gdansk-tchp.gumed.edu.pl 

W ramach propagowania działalności TChP, przewodniczący oddziału odwiedzał terenowe Oddziały 

Chirurgiczne w województwie pomorskim.  załącznik 2) 

12.09.2018 r. Przewodniczący Oddziału Gdańskiego uczestniczył w obchodach 250 lecie istnienia Szkoły 

Podstawowej im. Ludwika Rydygiera w Dusocinie. 

12.04.2019 r. odbyła się promocja książki prof. Zdzisława Wajdy pt: Szpital na Łąkowej, której powstanie 

wspierał Oddział Gdański TChP. 

20.03.2019 r. odbyło się zebranie wyborcze oddziału, w trakcie którego wyłoniono nowy zarząd Oddziału na 

kadencję 2019-2021, dokument w  załączeniu. 

Załącznik 1: Wykaz i tematyka zebrań szkoleniowo – naukowych Oddziału gdańskiego 

15.12.2017 r. Zebranie naukowe i konkurs na najciekawszy przypadek roku „Edycja 2017” 

19.01.2018 r. Zebranie w ośrodku terenowym – Puck – „Postępowanie w  niedrożności mechanicznej”  dr hab. 

med. Łukasz Dziki) oraz Dyskusja Okrągłego Stołu 

9-10.03.2018 r. IV Konferencja Naukowo–Szkoleniowa „Żywienie Kliniczne 2018” Sopot 

22-23.06.2018 r. Zebranie w ośrodku terenowym „Debata onkologiczna: Rak okrężnicy – co nowego?” 

Kościerzyna 

 Marek Jackowski (Toruń) Leczenie laparoskopowe raka jelita grubego 

 Adam Dziki (Łódź) Laparotomia jako metoda dostępu chirurgicznego w raku jelita grubego 

 Rafał Pęksa (Gdańsk) Rola patologa w leczeniu operacyjnym raka jelita grubego. 

 Michał Dubowik (Gdańsk) Leczenie raka jelita grubego z  perspektywy gastroenterologa 

Dyskusja okrągłego stołu 

12.10.2018 r. Inauguracja Roku Akademickiego 2018/19 w Bazylice Mariackiej, w Kaplicy Świętych Kosmy i 

Damiana 

27.10.2018r. Posiedzenie oddziałów Zachodnio-Pomorskiego i  Gdańskiego TChP w Miastku 

 Jak uczyć się i uczyć laparoskopii – doświadczenia własne. Dr  hab.n.med. Włodzimierz Majewski  Zakład 

Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie)  

 Doraźne zaopatrywanie obrażeń ręki. Prof. dr hab. Andrzej Żyluk  Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie)  

 Endoskopowe leczenie ograniczonej martwicy okołotrzustkowej w  OZT . Dr Cezary Płatkowski  Oddział 

Chirurgii Ogólnej Szpitala COPERNICUS w Gdańsku)  

09.11.2018 r. „Nieszczelność zespolenia w chirurgii Kolorektalnej”, Gdańsk 

 Profilaktyka nieszczelności w zespoleniach kolorektalnych, – co chirurg może zrobić? Prof. zw. dr hab. n. med. 

Marek Szczepkowski, Klinika Chirurgii Kolorektalnej, Ogólnej i  Onkologicznej, CMKP, Kliniczny Oddział 

Chirurgii Kolorektalnej Szpitala Bielańskiego w Warszawie 

 Profilaktyka nieszczelności w chirurgii układu pokarmowego, doświadczenia własne. Lek. med. Tomasz 

Wysocki, Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii Szpitala im. Kopernika w Gdańsku 

http://gdansk-tchp.gumed.edu.pl/
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 Medigent Leak – uniwersalna aplikacja szacowania ryzyka operacji resekcyjnych w obrębie przewodu 

pokarmowego. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, 

Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu 

14.12.2018 r. - Zebranie naukowe i konkurs na najciekawszy przypadek roku - „Edycja  2018” 

27.02.2019 r. „70-lecia Chirurgii Akademickiej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym” - Gdańsk 

 Zbiór pieczątek nagłówkowych jednostek. Dr Marek Bukowski (GUMed) Historia Klinik zabiegowych 

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

 Kalectwo dróg żółciowych – skala problemu, klasyfikacje, podstawowe przyczyny. Prof. Krzysztof Zieniewicz 

(WUM) 

 Śródoperacyjne rozpoznanie uszkodzenia dróg żółciowych – zasady postępowania chirurgicznego – czy i w 

jakich warunkach należy wykonywać doraźną rekonstrukcji? Prof. Tadeusz Wróblewski (WUM) 

 Rozpoznanie uszkodzenia dróg żółciowych w okresie pooperacyjnym –  diagnostyka, strategia leczenie. 

Definitywne operacje naprawcze. Prof. Włodzimierz Otto (WUM) 

 Diagnostyka endoskopowa i zabiegi naprawcze endoskopowe u  chorych z uszkodzeniem dróg żółciowych. Prof. 

Jan Pertkiewicz, dr  Sławomir Kozieł (WUM) 

 Wehikuł czasu – 70 lat w 2 minuty. Dr hab. Stanisław Hać (GUMed) Aktualna sytuacja medycyny inwazyjnej 

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i perspektywy jej rozwoju 

20.03.2019 r. – Zebranie Oddziałów Gdańskich Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Towarzystwa 

Chirurgów Polskich – Gdańsk ,Temat wiodący: „Kamica żółciowa” 

18.04.2019 r. przeprowadzono zebranie wyborcze oddziału. 

Nowy Zarząd Oddziału na lata 2020/2022: 

 Przewodniczący Oddziału na lata 2020/2022 - dr hab. Stanisław Hać 

 Wiceprzewodniczący: dr hab. Wojciech Makarewicz 

 Sekretarz: dr n. med. Dariusz Łaski 

 Skarbnik: dr n. med. Arkadiusz Kopiejć 

Członkowie Zarządu:  

 prof. Dr hab. Andrzej Łachiński 

 dr n. med. Jan Sapieżko 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

 dr n. med. Jerzy Kossak 

 dr n. med. Roman Marczewski 

 dr n. med. Stanisław Chabielski 

Brak możliwości zgłaszania kandydatów do Zarządu Głównego  49 członków oddziału) 

Załącznik 2: Przebieg wizyt w terenowych Oddziałach Chirurgiczych. Wizytowano oddziały w Miastku, 

Chojnicach, Bytowie i Człuchowie. Zorganizowano spotkania z zespołem chirurgów i lekarzy internistów. 

Przedstawiono aktualne cele działalności Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz możliwości współpracy z 

Ośrodkiem Uniwersyteckim w  Gdańsku. Wizyta w Miastku zaowocowała zorganizowaniem wyjazdowego 

spotkania 27.10.2018r - oddziałów Zachodnio-Pomorskiego i Gdańskiego TchP.  

Dr hab. n. med. Stanisław Hać 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU TCHP 

Z DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2017-2019 

W okresie kolejnych dwóch lat, które upłynęły od ostatniego Walnego Zgromadzenia, obecny wybrany w 2017 

roku Zarząd i  Przewodniczący starał się przede wszystkim skoncentrować na następujących zadaniach.  
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Ze względu na charakter towarzystwa naukowego pierwszoplanowym zadaniem była organizacja spotkań 

naukowych z atrakcyjną tematyką wykładów i  zaproszeniem specjalistów w danych dziedzinach.  

Zarząd utrzymał dotychczasową formę spotkań, które miały charakter merytoryczno-towarzyski służący 

poznaniu się nawzajem i integracji małopolskiego towarzystwa chirurgicznego.  

Tematyka zebrań naukowych dotyczyła zagadnień istotnych z punktu widzenia codziennej praktyki każdego 

chirurga a także dyskusji na kontrowersyjne  tematy w tym obalające mity w chirurgii. 

Na zebraniach prezentowane były także aspekty prawne związane z  wykonywaniem pracy lekarza chirurga. 

Zebrania odbywały się również w trakcie organizowanych przez Oddział Krakowski i sekcję przepuklinową 

TCHP konferencji naukowo-szkoleniowych poświęconych leczeniu przepuklin, tzw. Krakow Hernia Days.  

Spotkania o tematyce endoskopowej miały z kolei miejsce podczas odbywających się co roku w Krynicy 

Sądeckich Dni Endoskopowych.  

Konwencja łączenia spotkań z konferencjami naukowo-szkoleniowymi znacznie zwiększyła liczbę uczestników i 

poszerzyła tematykę omawianych zagadnień.  

Oddział Krakowski TCHP objął patronat nad posiedzeniami naukowymi w Towarzystwie Lekarskim 

Krakowskim poświęconymi tematyce chirurgicznej, a także nad sympozjum naukowym pt. „RAK ŻOŁĄDKA 

POLSKI KONSENSUS 2017” oraz I Krakowsko–Lubelskie Dni Chirurgiczne „Choroby Przełyku i 

Żołądka – od Mikulicza do da Vinci". 

W imieniu Zarządu Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, jako Przewodniczący chciałem 

podkreślić, że założony przez nas cel merytoryczny został osiągnięty; zebrania przez całą kadencję odbywały się 

wg. przyjętej formuły.  

W bieżącej kadencji na zebraniach Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich miało miejsce 

wręczenie medali i dyplomów im. prof. Rafała Józefa Czerwiakowskiego dla zasłużonych Kolegów z Oddziału 

Krakowskiego TCHP: 

 dr n. med. Kazimierza Durka, 

 dr n. med. Andrzeja Gniadka  

 dr n. med. Antoniego Górniaka. 

Nota bene medal im. Rafała Józefa Czerwiakowskiego przyznawany jest od 2003 roku za szczególne zasługi na 

polu praktyki i sztuki związanej z chirurgią, a Jego słowa „Non nobis nati sumus sed Patriae et Amicis” - „Nie 

dla nas samych siebie jesteśmy urodzeni, lecz dla Ojczyzny i  Przyjaciół” stały się treścią medalu, którzy 

otrzymują „Bene Merentibus” - „Zasłużeni w Dobrym”. 

W upływającej kadencji 2017¬2019 aktywność naukowo-szkoleniowa Oddziału sprowadziła się do 

zorganizowania  zebrań naukowych, z których część włączono w przebieg dużych konferencji o zasięgu 

międzynarodowym. 

Frekwencja na zebraniach, w zależności od tematyki, wahała się od 30% do 80% członków Oddziału. 

Na początku 2015 roku lista wszystkich członków Oddziału obejmowała w sumie 213 osób.  

Ponadto Oddział liczy 17 członków honorowych oraz emerytów. 

Należy jednak podkreślić, że członkiem rzeczywistym TChP jest członek, który na bieżąco opłacił składkę 

członkowską. 

Liczba członków Oddziału, którzy opłacili składki w 2015 roku wynosiła 77  osób, w 2016 roku: 96 osób, w 

2017: 65 osób, w 2018: 89 a w 2019: 131. 

Opłaty za składki członkowskie TChP w naszym Oddziale drastycznie spadły po wprowadzeniu obowiązkowego 

wpłacania ich do Zarządu Głównego w  Warszawie. 

Zgodnie ze statutem TChP Zarząd Oddziału ma prawo skreślić z listy członków tych którzy nie opłacili składki 

członkowskiej za jeden rok. Ustępujący Zarząd Oddziału nie podjął tak radykalnego kroku w  stosunku do 

członków zalegających z płaceniem składek dając im szansę uzupełnienia zaległości. Następny Zarząd Oddziału 

będzie zmuszony do weryfikacji członków. 

Zarząd podtrzymał decyzję o rezygnacji z rozsyłania korespondencji w  formie listownej na korzyść 

korespondencji wyłącznie elektronicznej poprzez pocztę e- mailową, co skutkuje znacznymi oszczędnościami i  

usprawnia korespondencję.  
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Strona internetowa Zarządu Głównego TChP w pełni spełnia wymogi serwisu dla członków, zawierając szeroki 

zakres treści informacyjnych i  edukacyjnych (https://www.rydygier.cm-uj.krakow.pl/tchp/tchp.html).  

W czasie obecnej kadencji udało się również stworzyć internetowy profil społecznościowy Oddziału na 

facebooku, który uzyskał 146 polubień  https://www.facebook.com/krakowtchp/).  

Aktualna działalność Oddziału, w tym bieżący i archiwalny program zebrań naukowych, była na bieżąco 

aktualizowana na stronie internetowej Oddziału i  profilu społecznościowym Towarzystwa. 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że Zarząd Oddziału realizował zadania określone w statucie TCHP, starając 

się zaktywizować swoich członków do pracy na rzecz młodego pokolenia chirurgów. 

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 chirurgicznych w naszym rejonie, jak i wszystkim 

aktywnym członkom. 

Prof. Dr hab.n. med. Andrzej Matyja 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU TCHP 

Z DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2017-2019 

Przewodniczący: dr hab. n med. prof. nadzw. Sławomir Jabłoński 

Sekretarz: dr n. med. Piotr Trzeciak  

Skarbnik: dr n. med. Miłosz Dobrogowski  

Członkowie Zarządu:  

 dr n. med. Rurarz Maciej (z-ca Przewodniczącego),  

 dr Józefiak Michał  

 dr hab. n. med. Kaczka Krzysztof 

 dr Sztompka Janusz 

W trakcie trwania kończącej się kadencji Zarządu Oddziału Łódzkiego TChP w latach 2017-2019 

realizowano cele statutowe Towarzystwa Chirurgów Polskich. Efektem tej działalności jest organizacja łącznie 9 

posiedzeń Oddziału Łódzkiego oraz patronat konferencji naukowych w naszym regionie podczas których 

zachęcano chirurgów do prezentacji prac naukowych, szerzenia nowych zdobyczy nauki i technik chirurgicznych 

oraz dzielenie się swoimi doświadczeniami w ich wykonywaniu. 

Do udziału w posiedzeniach zapraszano poza wybitnymi chirurgami ogólnymi również przedstawicieli innych 

dyscyplin zabiegowych: w tym: 

 chirurgów naczyniowych, 

 chirurgów onkologicznych  

 chirurgów klatki piersiowej. 

Wśród znamienitych  gości, którzy uświetnili swoim udziałem nasze spotkania naukowe można wymienić: 

 dr hab. med. Wojciecha Wysockiego, 

 prof. dr hab. med. Arkadiusza Jeziorskiego, 

 prof. dr hab. med. Janusza Piekarskiego, 

 dr n. med. Marcina Zdziennickiego, 

 prof. zw. dr hab. n. med. Marka Szczepkowskiego  

 prof. dr hab. n. med. Tomasza Banasiewicza. 

W jednym z zebrań uczestniczyli goście zagraniczni z firmy Art. World Medical prezentując nowoczesne 

opatrunki Tissue Patch Surgical Sealant o właściwościach hemostatycznych i aerostatycznych (Katerina 

Katsamba: director Art. World Medical oraz Mr Peter Maver, Janet Tzoura i  Dorotta Bartos) 

https://www.rydygier.cm-uj.krakow.pl/tchp/tchp.html
https://www.facebook.com/krakowtchp/
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W dniach 07-08 czerwca 2018 zorganizowano po raz kolejny Forum Młodych Chirurgów w Bełchatowie, 

które odbyło się w Hotelu Wodnik w miejscowości Słok, podczas którego najmłodsi adepci naszej specjalizacji 

prezentowali swoje osiągnięcia naukowe oraz wręczono nagrody za najlepsze prace im. Przewodniczącego 

Oddziału Łódzkiego TCHP.  

W trakcie tego  wydarzenia dedykowanego młodym chirurgom odbyły warsztaty z chirurgii przepuklin - 

prowadzone przez dr hab. n. med. Maciej Śmietańskiego oraz warsztaty z leczenia ran pod kierunkiem dr n. 

med. Piotra W. Trzeciaka.  

Podejmowano działania na rzecz organizowania ochrony zdrowia i doskonalenie szkolenia chirurgów we 

współpracy z Izbami Lekarskimi oraz innymi ośrodkami. Reprezentowano nasz Odział podczas konferencji, 

obrad i spotkań członków Towarzystwa. 

Po raz pierwszy w historii Oddziału Łódzkiego TCHP uruchomiono własną stronę internetową pod adresem: 

http://www.uskwam.umed.lodz.pl/cms/?page_id=4685 oraz umieszczano na bieżąco komunikaty o 

posiedzeniach i wydarzeniach na głównej stronie internetowej TCHP. 

W trakcie kadencji przeprowadzono wizytacje 3 oddziałów chirurgicznych na terenie Oddziału Łódzkiego TCHP 

(Skierniewice, Kutno oraz Radomsko). 

Zgłoszono wniosek do Zarządu Głównego TCHP o przyznanie członkostwa honorowego dla prof. dr hab. n. 

med. Lecha Pomorskiego, który po rozpatrzeniu i głosowaniu uzyskał akceptację i zakończył się nadaniem 

w/w tytułu. 

Należy także wspomnieć o objęciu przez Oddział Łódzki TCHP patronatu nad działalnością Studenckiego Koła 

Naukowego, którego członkowie w aktywnym sposób nabywają wiedzę merytoryczną jak i praktyczną z zakresu 

chirurgii oraz przygotowują pierwsze prace naukowe i  wystąpienia  w celu ich prezentacji na konferencjach lub 

zjazdach krajowych oraz zagranicznych. 

Za największe osiągniecie kończącej się kadencji uważam przyjęcie w poczet członków Oddziału  Łódzkiego 

TCHP łącznie 37 nowych chirurgów: w tym 2017 roku 7, w 2018 – 13 oraz w 2019 roku 17 członków. 

W chwili obecnej liczba członków Oddziału Łódzkiego TCHP powinna po raz pierwszy w historii 

przekroczyć liczbę 100. 

Przyjmowanie wszystkich nowych członków Oddziału odbywało się w uroczystej oprawie z wręczeniem 

opracowanych certyfikatów  zanim wprowadzono oryginalne certyfikaty przygotowane przez Zarząd Główny).  

Prowadzono ścisłą współpracę z konsultantami wojewódzkimi z chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej i 

chirurgii naczyniowej. Wraz z Okręgową Izbą Lekarską w Łodzi podjęto inicjatywę organizacji spotkania z 

władzami naszego województwa w celu ustalenia zasad przyjęć pacjentów z urazami głowy w  naszym regionie. 

Ustępujący Zarząd pozostawia majątek Oddziału Łódzkiego w dobrej kondycji, finansowej. Aktualny stan 

konta podstawowego nr. 21 1020 3408 0000 4002 0114 6349 wynosi 20 320,54 zł, stan środków 

zgromadzonych na subkoncie nr. 13 1020 3408 0000 4202 0261 9146 na rzecz organizacji Forum Młodych 

Chirurgów w Bełchatowie wynosi 34 583,23 zł [załącznik 1]. 

W trakcie naszej kadencji dostrzegaliśmy również negatywne zjawiska, których niestety nie udało się 

wyeliminować należą do nich: niska frekwencja na posiedzeniach Oddziału Łódzkiego TCHP oraz brak 

identyfikacji wielu chirurgów z naszego regionu z naszym Towarzystwem. Tego typu podejście przejawia się 

między innymi brakiem odbioru przygotowanych przez Zarząd Główny certyfikatów i znaczków członka TCHP 

mimo przekazywania wielokrotnie komunikatów na stronie internetowej, wysyłanych maili oraz ogłoszeń w  

trakcie posiedzeń naszego Oddziału Terenowego. 

W dniu 08 kwietnia 2019 odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Łódzkiego TCHP, podczas którego 

dokonano wyboru nowych władz.  

Dr hab. n med. prof. nadzw. Sławomir Jabłoński 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU LUBELSKIEGO ODDZIAŁU TCHP 

Z DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2017-2019 

W wymienionym powyżej okresie sprawozdawczym Oddział Lubelski TCHP był organizatorem i 

współorganizatorem 5 spotkań naukowych i 2 warsztatów praktycznych.  

http://www.uskwam.umed.lodz.pl/cms/?page_id=4685
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W styczniu 2018 roku odbyła się na terenie UM w Lublinie konferencja na temat chirurgicznego leczenia 

przepuklin. 

Na spotkaniu omówiono szeroko problematykę laparoskopowego, jak i klasycznego zaopatrywania przepuklin 

pachwinowych i przełykowych. 

W maju 2018 Oddział Lubelski uczestniczył w organizowanych w Krakowie I Krakowsko-Lubelskich Dniach 

Chirurgicznych zatytułowanych: „Choroby przełyku i żołądka od Mikulicza do da Vinci”. W czasie 

niezwykle uroczystego posiedzenia, w którym uczestniczył J. M. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbyła 

się specjalna sesja poświęcona wielkim nauczycielom chirurgii polskiej. Uhonorowano Pana prof. Tadeusza 

Popielę i Pana prof. Pawła Misiunę.  

We wrześniu 2018 roku zorganizowano wyjazdowe posiedzenie Oddziału Lubelskiego TCHP w Łęcznej. 

Tematyka dotyczyła operacji przepuklin metodą TEP i leczenia pacjentów bariatrycznych. Prelegentami byli: 

 prof. Piotr Myśliwiec z UM w Białymstoku  

 dr Michał Chudy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Szkocji. 

Spotkanie obejmowało również warsztaty praktyczne. Warsztaty cieszyły się dużą popularnością i zgromadziły 

kilkudziesięciu uczestników. 

W dniach 27-29 września 2018 roku odbył się również w Lublinie organizowany przez pana prof. Grzegorza 

Wallnera we współpracy z Oddziałem Lubelskim TCHP Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej. Spotkanie 

cieszyło się ogromną popularnością.  

W marcu 2019 roku Oddział Lubelski TCHP był głównym organizatorem wspólnego posiedzenie chirurgów i 

lekarzy rodzinnych. Oprócz chirurgów w  spotkaniu wzięli udział lekarze Lubelskiego Związku Lekarzy 

Rodzinnych Pracodawców w Lublinie.  

Na posiedzeniu poruszono problematykę współczesnej diagnostyki i  leczenia raka piersi, kamicy żółciowej i ran. 

Wymieniono poglądy na temat zasad współpracy między chirurgiem a lekarzem rodzinnym.  

W czerwcu 2019 odbędą się w Lublinie, kolejne już II Krakowsko-Lubelskie Dni Chirurgiczne. 

W pracy Towarzystwa dużą uwagę poświęcono młodemu pokoleniu lekarzy i studentów. 

Zorganizowano w ramach UM w Lublinie zajęcia fakultatywnych dla studentów I, II i V roku wydziału 

lekarskiego. Na wykładach popularyzowane są tematy dermatochirurgii, chirurgii plastycznej i  onkologicznej.  

W okresie sprawozdawczym 2017-2019 uporządkowano sprawy finansowe oddziału i uzupełniono adresy 

elektroniczne członków. 

W roku 2018 Oddział Lubelski liczył 44 członków, którzy uregulowali składki. W roku 2019 przyjęto 6 nowych 

członków. Do dnia dzisiejszego składki za rok 2019 zapłaciło 54 osoby. 

Prof. dr hab. n. med. Barbara Madej-Czerwonka 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPOLSKIEGO ODDZIAŁU TCHP 

Z DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2017-2019 

Obecny Zarząd wybrany został w czasie Walnego Zebrania członków Oddziału Opolskiego Towarzystwa 

Chirurgów Polskich w dniu 24.05.2017  r w sali konferencyjnej USzK w Opolu. 

Skład Zarządu: 

Prezes Oddziału: dr n.med. Janusz Suzanowicz 

Z-ca Prezesa: dr n. med. Janusz Pichurski 

Sekretarz: dr. n. med. Jacek Hobot 

Skarbnik: dr n. med. Andrzej Kucharski 

Członkowie Zarządu: 

 lek. Marek Szymkowicz 

 dr n. med. Krzysztof Kamiński 

 lek. Zbigniew Ludewicz 
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Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

 dr n. med. Zbigniew Kowalik 

 lek. Małgorzata Ziółkowska 

Przewodniczący Koła Młodych Chirurgów:  

 lek. Paweł Janoszka 

W czasie kadencji 2017-2019 odbyło się 9 spotkań naukowych naszego Oddziału w dniach: 19.10.2017, 

24.11.2017, 29.03.2018, 17.05.2018, 7.06.2018, 14.08.2018, 14.12.2018, 16.01.2019, 18.04.2019 i planowane 

jest kolejne spotkanie w dniu 10.07.2019. W trakcie tych spotkań wygłoszono kilkanaście referatów naukowych 

oraz wysłuchano wykładów zaproszonych gości. Obserwowano coraz większą frekwencję na spotkaniach 

Opolskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich, aczkolwiek niepokoi fakt, że w zebraniach bierze udział 

średnio poniżej 50 % kolegów. Zwiększył się udział w pracach naszego Oddziału  przedstawicieli młodszego 

pokolenia chirurgów, co pozwala z nadzieją patrzeć na przyszłość  Opolskiego Oddziału Towarzystwa 

Chirurgów Polskich. Zwiększyła się również w tej kadencji ilość członków opłacających składki.  

Dr n. med. Janusz Suzanowicz 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU TCHP 

Z DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2017-2019 

Zorganizowano osiem ciekawych konferencji naukowych połączonych z  posiedzeniami OPTChP. 

Wydaje się, że taka forma posiedzeń Towarzystwa połączonych z posiedzeniami jest optymalna i warunkuje nie 

tylko walory naukowe oraz zapewnia zadowalającą frekwencję uczestników.  

Cykliczne konferencje odbywające się w Jaśle, Krośnie, Sanoku i Przemyślu przejdą chyba do standardów 

działania Towarzystwa. 

Dzięki temu możliwy jest też ciekawy dobór tematów i podzielenie konferencji na tematykę dotyczącą: 

 chirurgii ogólnej, 

 chirurgii małoinwazyjnej, 

 chirurgii onkologicznej  

 chirurgii naczyniowej. 

Prelegenci głoszący wykłady na naszych konferencjach należą do wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach. 

Gościem honorowym naszych konferencji był trzykrotnie Prezes TChP p.  Prof. dr hab. Krzysztof Paśnik.  

Należy podkreślić, że koszty wszystkich konferencji pokryli organizatorzy z  funduszy własnych.  

Została opracowana strona internetowa OPTChP. Z uwagi na koszty utrzymania aktywnej strony  ok. 

100zł/miesięcznie) strona ta została zawieszona. 

Zostały sukcesywnie uaktualniane adresy e-mailowe członków Towarzystwa.  

W czasie protestu rezydentów w 2017 roku, zarząd aktywnie wspierał ten protest poprzez akcję plakatową oraz 

plakietki w wyrazami poparcia.  

Aktywna działalność Zarządu w sprawie ściągalności składek i motywowania młodych chirurgów zaowocowała 

w tym roku, że 43 chirurgów opłaciło składki członkowskie. 

W dwóch mijających kadencjach przystąpiło do Towarzystwa 21 nowych chirurgów.  

W październiku 2018 w Oddziale Chirurgii Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie, pod patronatem 

OPTChP zorganizowano warsztaty laparoskopowe z udziałem chirurgów z podkarpacia. Warsztaty obejmowały 

szkolenie w operacjach przepuklin metodami TAPP i TEP. Z dostępnych danych wiadomo, że szkolenie to 

zaowocowało wprowadzeniem tych procedur do podkarpackich szpitali.  

Zarząd Towarzystwa zgłosił chęć zorganizowania warsztatów w ramach Akademii Eskulap. Z przyczyn 

technicznych, głównie ze strony Zarządu Głównego, warsztaty te nie odbyły się. 

Przewodniczący i Zarząd Towarzystwa wykazał się bardzo skromną i restrykcyjną polityką finansową. 

Konferencje organizowane były z funduszy własnych, a działalność Przewodniczącego w ramach OPTChP oraz 

w ramach działalności Zarządu Głównego finansowana była z funduszy prywatnych. 
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Rola Przewodniczącego  polegała również na przekazywaniu członkom OPTChP informacji dotyczących prac 

Zarządu Głównego.  

Działalność Przewodniczącego OPTChP w ramach Zarządu Głównego sprowadzała się do realizowania planów 

nakreślonych przez Prezesa TChP p. Profesora Paśnika i miała na celu: uaktywnienie członków Towarzystwa 

oraz ochronę prawną aktywnych członków Towarzystwa. W tym celu miała być powołana komórka prawna przy 

Zarządzie Głównym.  

Celem Zarządu Głównego miała być również weryfikacja biegłych sądowych oraz wydawanych przez nich 

opinii. 

Zarząd Główny zobowiązał się także do koordynacji konferencji i zjazdów o zasięgu krajowym. 

W planach Zarządu Głównego były również wydanie zaleceń i  standardów zatrudnienia w oddziałach 

chirurgicznych. 

Owocem pracy obecnego zarządu jest propozycja nowego statutu TChP. 

Przez dwa lata obecnej kadencji nie udało się rozwiązać sprawy związanej z  Fundacją Polski Przegląd 

Chirurgiczny. 

Dr n. med. Jan Wroński 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU TCHP 

Z DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2017-2019 

W wyniku wyborów w roku 2017 ukonstytuował się Zarząd Śląskiego Oddziału w składzie: 

Przewodniczący Oddziału: prof. dr hab. n. med. Jacek Gawrychowski 

Z-ca Przewodniczącego: dr n. med. Józef Kurek 

Sekretarz: dr n. med. Wojciech Bichalski 

Skarbnik: dr n. med. Grzegorz Buła 

Członkowie Zarządu: 

 dr n. med. Franciszek Hadasik 

 dr hab. n. med. Robert Król 

 dr n. med. Józef Kurek 

 dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec 

 dr n. med. Mieszko Norbert Opiłka 

 dr hab. n. med. Jerzy Piecuch 

 dr n. med. Dariusz Waniczek 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

 dr n. med. Krzysztof Szczechowski 

 dr n. med. Kazimierz Swoboda 

 dr n. med. Dariusz Wylężek 

Przewodniczący Koła Młodych Chirurgów:  

 dr n. med. Mateusz Majewski 

W okresie tym pożegnano zmarłe koleżanki i kolegów chirurgów: 

 Lisiuk Tadeusz 

 Cyptor Wojciech 

 Czyżewski Kazimierz 

 Ber Stanisław 

 Filipczyk Wojciech 

 Grzywa Janusz 

 Hoyda Janusz 

 Kansy Józef 
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 Madeja Jan 

 Martini Lesław 

 Mierzeńska-Cisowska Agnieszka 

 Nobis Sławomir 

 Olesik Piotr 

 Pietrzycki Aleksander 

 Padlewski Bogusław 

 Pułtorak Jan 

 Sajdak Jerzy 

 Tapmert Piotr 

W latach 2017-2019 w poczet członków Oddziału przyjęto 17 osób, tak że w dniu 22.05.2019 r. Oddział liczył 

łącznie 98 osób. 

W okresie 2017-2019 na koncie Oddziału Śląskiego TChP odnotowano przychód w wysokości 11295 zł  i był 

to pierwszy dodatni bilans od szeregu kadencji. 

W omawianym okresie odbywały się zebrania naukowo-szkoleniowe: 

19 stycznia 2018 r. (Kompleks Zamkowy – Koszęcin) 

Zakres wykładów: 

 „Choroba Leśniowskiego-Crohna – czy i kiedy operować?” Prof. dr hab. n. med. Adam Dziki 

 „Jak unikać zdarzeń niepożądanych w chirurgii małoinwazyjnej.” Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik 

 „Chirurg jako czynnik ryzyka w leczeniu chorób przewodu pokarmowego.” Prof. dr hab. n. med. Grzegorz 

Wallner 

20 września 2018 r. 

Współudział:  

 Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu  

 Firma Fresenius Kabi Polska 

„Kiedy żywi chirurg, a kiedy anestezjolog” – wykład z panelem dyskusyjnym. Prof. dr hab. n. med. Stanisław 

Kłęk 

14 grudnia 2018 r. 

Panel dyskusyjny: „Miejsce i rola chirurga ogólnego w postepowaniu z chorym. z mnogimi obrażeniami ciała” 

Prelekcje: 

1. Nowe zastosowanie neuromonitoringu w chirurgii ogólnej 

2. Przydatność LipoTestu w ocenie ryzyka zachorowań na miażdżycę. 

Ponadto periodycznie co 3 miesiące odbywały się spotkania Zarządu Oddziału, podczas których młodzi 

chirurdzy przedstawiali swoje prace naukowe. Omawiano też aktualne sprawy Oddziału.  

Zarząd zaproponował następujące tematy do realizacji w kolejnej kadencji: 

 bliższa współpraca z ordynatorami – zainicjowanie spotkań w rejonie Bielska i Częstochowy 

 dodatkowe spotkania Koła Młodych Chirurgów z możliwością prezentacji prac naukowych 

 regularne szkolenia indywidualne z zespołowe  współpraca z SUM: Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej) 

Prof. dr hab. n. med. Jacek Gawrychowski 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ODDZIAŁU TCHP 

Z DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2017-2019 

W kadencji 2017 - 2019 zorganizowano następujące posiedzenia naukowo-szkoleniowe: 
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1. Wspólnie ze Świętokrzyskim Oddziałem Towarzystwa Endokrynologicznego i Świętokrzyskim Oddziałem 

Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego odbyło się spotkanie : „Postępy w diagnostyce i leczeniu guzów 

neuroendokrynnych przewodu pokarmowego w świetle najnowszych rekomendacji ENETS” 

W spotkaniu uczestniczyło 33 osoby 

2. W marcu 2018 posiedzenie naukowo-szkoleniowe: 

 Leczenie ran. 

 Terapia podciśnieniowa. 

 Larwoterapia  

Casus – wystąpienie rezydentów  W spotkaniu uczestniczyło 26 osób 

3. Wspólnie z Kieleckim Oddziałem Towarzystwa Internistów Polskich i Świętokrzyskim Oddziałem Polskiego 

Towarzystwa Gastroenterologicznego odbyło się spotkanie w maju 2018: 

 Choroba uchyłkowa ,a uporczywe wzdęcia brzucha  

 Pozaprzełykowe objawy choroby refluksowej 

 Co nowego w guzach wątroby 

 

4. Wspólnie ze Świętokrzyskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii odbyło 

się spotkanie w grudniu 2018 roku : 

 Kiedy zaczyna leczyć żywieniowo chirurg a kiedy anestezjolog. 

 Jak żywić przed zabiegiem 

 Produkty FKP do żywienia klinicznego 

W spotkaniu uczestniczyło 27 osób. 

5. W lutym 2019, posiedzenie naukowo-szkoleniowe: ”Podstawy transplantologii”, prelegentem był prof. 

Ireneusz Nawrot 

 Oblicza współczesnej Transplantologii 

 Rozpoznanie śmierci klinicznej dr Jacek Bicki 

W spotkaniu uczestniczyło 25 osób. 

6. W marcu 21.03-23.03. „VI Sympozjum Postępy w Chirurgii” wspólnie z Wydziałem Lekarskim i Nauk o 

Zdrowiu UJK w Kielcach  

W Sympozjum wzięło około 200 osób 

7. W kwietniu 06.04.2019 wspólnie ze Świętokrzyskim Oddziałem Towarzystwa Endokrynologicznego i  

Świętokrzyskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc konferencję naukowo-szkoleniową : „Co 

nowego w  diagnostyce i leczeniu guzów neuroendokrynnych” 

W spotkaniu uczestniczyło 28 osób. 

8. W maju 14.05.2019 posiedzenie naukowo-szkoleniowe i  zebranie sprawozdawczo wyborcze. 

 Wybrane przypadki oparzeń i metody ich leczenia 

 Aktualne możliwości leczenia blizn pourazowych 

 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Świętokrzyskiego TCHP 

Wybory: 

 Przewodniczącego  Świętokrzyskiego Oddziału TCHP 

 Zarządu O. Ś. TCHP 

 Komisji Rewizyjnej 

Dyskusja i Poczęstunek 

W spotkaniu uczestniczyło 29 osób. 

Dr n. med. Zbigniew Sosnowski 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU TCHP 
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Z DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2017-2019 

W latach 2017-2019 odbyło się 7 zebrań Oddziału warmińsko-Mazurskiego TChP. Wszystkie zebrania miały 

charakter szkoleniowo-informacyjny oraz omawiane były zagadnienia związane z bieżącą działalnością Oddziału 

i Towarzystwa Chirurgów Polskich.  

Odbyły się następujące zebrania szkoleniowe: 

 Dr Kryspin Mitura (Siedlce) – Współczesna herniologia 

 Prof. Marek Szczepokowski (Warszawa) – Problemy polskiej chirurgii jelita grubego i odbytnicy oraz leczenie 

choroby uchyłkowej 

 Prof. Michał Pędziwiatr  Kraków) – Chirurgia minimalnie inwazyjna – blaski i cienie. 

 Dr Sławomir Kozieł – Krwotoki z przewodu pokarmowego. Leczenie endoskopowe. 

 Maciej Michalik – Chirurgia Wieku Podeszłego. Zasady postępowania. 

 Dr Paweł Lech – Chirurgia Bariatryczna i Metaboliczna. 

 Zebranie Sprawozdawczo wyborcze na kadencję 2019-2021 

W trakcie zebrań udzielano informacji na temat Światowego Kongresu Chirurgów w Krakowie w 2019 roku. 

Dr hab. n. med. Maciej Michalik 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WARSZAWSKIEGO ODDZIAŁU TCHP 

Z DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2017-2019 

Przewodniczący: prof. dr hab. med. Tadeusz Wróblewski 

Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Marek Szczepkowski 

Sekretarz: dr n.med. Piotr Smoter 

Skarbnik: dr Maciej Krasnodębski 

Członkowie Zarządu: 

 lek. Mieczysław Jankowski 

 dr Włodzimierz Klonowski 

 dr n.med. Gustaw Lech  

 dr n.med. Andrzej Paczyński 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

 prof. dr hab. n.med. R. Paluszkiewicz - przewodniczący, 

 dr n.med. R. Pogorzelski,  

 dr n.med. M. Mądrecki 

Przewodniczący Koła Młodych Chirurgów: 

 Dr Maciej Krasnodębski 

Prowadzenie strony internetowej tchp.waw.pl: 

 dr Paweł Dutkiewicz 

Dzięki uprzejmości kierownika Kliniki Pani prof. Barbary Górnickiej, posiedzenia Oddziału odbywały się w  

Auli lub Sali Komputerowej Katedry i  Kliniki Patomorfologii WUM. 

Posiedzenia naukowe Oddziału 

W minionej kadencji spotkania odbywały się z reguły co 2 miesiące.  

Były to spotkania o charakterze wielospecjalistycznym, często poparte prezentacjami filmowymi. 

Wszystkie spotkania były rejestrowane i po opracowaniu umieszczone na platformie prowadzonej przez 

Medycynę Praktyczną- eWUMed i dostępne dla wszystkich lekarzy w Polsce. 
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Obyło się również wspólne posiedzenie z Oddziałem Warszawskim PTChO. 

Niestety, w porównaniu z poprzednią kadencją, znacząco spadła liczba członków Oddziału biorących udział w 

posiedzeniach. 

Dzięki wsparciu partnerów Oddziału spotkaniom naszym mogliśmy zaoferować poczęstunek.  

„Piwnica pod Harendą” ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 07.12.2017, godzina 17.00 

Sekcja Chirurgii Endoskopowej TChP, Sekcja Żywienia Dojelitowego i  Pozajelitowego TChP  

„Żywienie  w chirurgii” 

 17.00-17.05 Otwarcie posiedzenia – prof. Tadeusz Wróblewski, 

 17.05-17.20 Żywienie dojelitowe w chirurgii dr Włodzimierz Cebulski, Prezes Sekcji Poza i Dojelitowego 

TChP , Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej WUM 

 17.20-17.35 Żywienie pozajelitowe w chirurgii dr hab. Jacek Sobocki, Prezes Sekcji Chirurgii Endoskopowej 

TChP, Oddział Kliniczny Żywienia i Chirurgii WUM, 

 17.35-17.50 Wczesne żywienie doustne i dojelitowe po pankreatoduodenektomii dr Marcin Makiewicz, Klinika 

Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej WUM 

 17.50-18.05 Protokół ERAS. dr Maciej Krasnodębski, Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby 

WUM 

 18.05 – 18.15 Rozpoczęcie żywienia pozajelitowego. Łukasz Petrykowski, Baxter 

 18.15 – 18.25 Immunomodulacja okołooperacyjna. Mirosław Perlikowski, Nestle 

 18.25 – 18.40 Dyskusja 

Wręczenie złotych odznaczeń OW TChP dla chirurgów szczególnie zasłużonych dla rozwoju chirurgii 

mazowieckiej 

Katedra i Zakład Patomorfologii WUM, ul. Pawińskiego 7, AULA, IIIp. 15. 02. 2018, godz. 17.00 

„Nieszczelności zespoleń w obrębie układu pokarmowego” 

 Otwarcie posiedzenia prof. Tadeusz Wróblewski, przewodniczący OWTChP 

 Nieszczelności zespoleń w obrębie układu pokarmowego i sposoby ich profilaktyki”. Marek Szczepkowski, 

Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpitala Bielańskiego w Warszawie 25min. 

 Zastosowanie matrycy kolagenowej pokrytej fibrynogenem i trombiną jako elementu profilaktyki nieszczelności 

w obrębie układu pokarmowego – doświadczenia własne. Prof.  Tomasz Banasiewicz Oddział Kliniczny 

Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu 

15min. 

 MedigentLeak – uniwersalna aplikacja szacowania ryzyka operacji resekcyjnych w obrębie przewodu 

pokarmowego. Prof. Tomasz Banasiewicz Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i 

Onkologii Gastroenterologicznej Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu 10min. 

 Właściwości uszczelniające matrycy kolagenowej Tachosil. Adam Brzęczek, Takeda 10min. 

 

Sala Komputerowa Zakładu Patomorfologii WUM, ul Pawińskiego 7, III piętro 14.06. 2018 

Postępowanie w urazach oraz pęknięciach wątroby. 

 Otwarcie posiedzenia prof. T. Wróblewski 

 Wspomnienie o prof. Jerzym Szczerbaniu prof. K. Zieniewicz 10 min. 

 Postępowanie chirurgiczne doraźne i odroczone w obrażeniach wątroby prof. W Patkowski, Klinika Chirurgii 

Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM 15 min. 

 Możliwości radiologii interwencyjnej w leczeniu obrażeń wątroby dr  K.  Korzeniowski, II Zakład Radiologii 

WUM 15 min. 

 Pęknięty guz wątroby okiem patomorfologa. Prof. W. Górnicka, Zakład Patomorfologii WUM 10 min. 

 Nowości w hemostazie powierzchniowej wątroby Baxter 10 min. 

Hotel Zamek Ryn, 22-24 listopada 2018 

IV Międzynarodowy Festiwal Filmów Medycznych „Hernia Show and New Technologies Forum” 

Współudział w organizacji Festiwalu razem z: sekcją Przepuklin TChP, Polskim Klubem Przepuklinowym, 

Klinką Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM i Fundacją Wideochirurgii.  
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Katedra i Zakład Patomorfologii WUM, ul. Pawińskiego 7, Sala Komputerowa, 24 stycznia 2019 czwartek, 

godzina 17.00, 

Przepukliny pachwiny 

Program spotkania obejmuje sesję filmową z komentarzem, która odbyła się w ramach IV Międzynarodowego 

Festiwalu Filmów Medycznych Ryn 2018 Prowadzący: Tadeusz Wróblewski, Kryspin Mitura, 

 Anatomia okolicy pachwinowej w laparoskopii. Kryspin Mitura 

 Przepukliny pachwinowe w technice TEP. Daria Kuliś 

 Totally Extra Peritoneal Laparoscopic (TEP) repair of groin hernia using Promesh ANAT T and IFABOND glue. 

Jacques Carles 

 The use of  Parietex Progrip mesh in TAPP repair of groin hernia. Andrzej Gościmski, Tomasz Jodłowski 

„Innowacyjne terapie w Onkologii” , hotel Golden Floor Tower Chłodna 51, Warszawa. 15 kwietnia 2019r 

Konferencja Naukowa Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Oddziału 

Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich 

SESJA II LECZENIE PIERWOTNYCH I WTÓRNYCH NOWOTWORÓW WĄTROBY 

 11:30-11:45 Kompleksowe leczenie HCC na podstawie Programu „HCC Banacha”, prof. Tadeusz Wróblewski 

 11:45-12:05 Chemoembolizacja przeztętnicza w leczeniu HCC, dr  Krzysztof Korzeniowski 

 12:05-12:20 Chirurgiczne leczenie przerzutów nowotworów do wątroby, prof. Waldemar Patkowski 

 12:20-12:40 RTH, Leczenie systemowe nowotworów wtórnych, dr Leszek Kraj 

 12:40-13:00 Leczenie systemowe nowotworów pierwotnych, dr Leszek Kraj  

 13:00-13:10 Doświadczenia ośrodka w leczeniu pojedynczych przerzutów do wątroby, dr Joanna Guz 

Katedra i Zakład Patomorfologii WUM, ul. Pawińskiego 7, AULA, IIIp. 30. 05. 2019, godz. 17.00. 

Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze  

W dniu 30.05.2019 liczba członków Oddziału płacących składki wynosiła- 90. 

OW TChP zakończył swoją działalność minionej kadencji z dodatnim bilansem finansowym  patrz sprawozdanie 

finansowe Skarbnika) w wysokości: 14449,69 PLN 

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wróblewski 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU TCHP 

Z DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2017-2019 

W dobiegającej końca kadencji 2017-2019 Oddział Wielkopolski Towarzystwa Chirurgów Polskich prowadził 

aktywną działalność szkoleniową. 

Odbyło się dziewięć zebrań naukowo-szkoleniowych na których łącznie przedstawiono 27 wykładów i 

prezentacji dotyczących współczesnych problemów w chirurgii bądź ciekawych przypadków klinicznych. W 

obecnej kadencji zaplanowane są jeszcze dwa spotkania naukowo-szkoleniowe. 

W obecnej kadencji zostały wprowadzone dyplomy aktywnego uczestnictwa wręczane wszystkim autorom 

prezentacji i wykładów.  

Bardzo istotnym wydarzeniem naukowo-szkoleniowym, jak i też integrującym środowisko chirurgiczne była VI 

Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „Powiatowy Oddział Chirurgiczny” zorganizowana wspólnie przez 

Oddział Wielkopolski i Dolnośląski TChP oraz Szpital Powiatowy w Rawiczu. Konferencja odbyła się w dniu 5 

października 2018 roku w Pakosławiu koło Rawicza. Tematem wiodącym Konferencji były trudności w leczeniu 

chirurgicznym chorób jamy brzusznej. 

Łącznie w trakcie trzech sesji naukowych wygłoszono 10 wykładów dotyczących współczesnych zagadnień 

związanych z chirurgią jamy brzusznej.  

Ponadto członkowie Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich mieli możliwość uczestnictwa 

i uczestniczyli w  VII  Międzynarodowej Konferencji „Stopa Cukrzycowa” organizowanej przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chirurgii Naczyniowej „Stop Amputacjom” i Klinikę Chirurgii Ogólnej i  

Naczyń Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, która odbyła się w  dniu 1 grudnia 2017 roku w Poznaniu oraz 

w Sympozjum „Oparzenia 2018 Poznań” organizowanym przez Klinikę Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń 
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i Chirurgii Plastycznej UM w Poznaniu, Komisję Nauk Medycznych Oddziału PAN w Poznaniu oraz Oddział 

Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, które odbyło się w  dniach 24 - 26.05.2018r. również 

w Poznaniu.  

Oddział Wielkopolski Towarzystwa Chirurgów Polskich posiada aktywną stronę internetową na której jest 

zamieszczone kalendarium i  program spotkań naukowo-szkoleniowych oraz aktualne informacje.  

W czasie trwania kadencji 2017-2019 w poczet TChP zostało przyjętych 21  nowych członków. 

Stan konta zwiększył się z 10746 złotych i 96/100 do 15606 złotych i 96/100. 

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU TCHP 

Z DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2017-2019 

Na początku kadencji składki opłaciło 14 osób z 16 zapisanych na końcu kadencji składki opłaciło 13 osób 

Przyjęto 5 nowych członków: 

 dr Ada Owczarska,  

 dr Norbert Czapla,  

 dr Jarosław Tomasz Lichota, 

 dr  Jan  Petriczko - dr  Karol Pilch  

W minionym okresie odbyły się zebrania:  

W czasie Warsztatów laparoskopowych na Trenażerach  

11-12 listopada 2017 r., goście: prof Marek Soltes, Przewodniczący Komisji Edukacji i Treningu 

Europejskiejgo Stowarzyszenia Chirurgii Endoskopowej EAES 

12-13 maja 2018 r., prof Marek Soltes, Przewodniczący Komisji Edukacji i  Treningu Europejskiejgo 

Stowarzyszenia Chirurgii Endoskopowej EAES 

10-11 listopada 2018 r., goście: prof. Marek Soltes  EAES) 

6 maja 2017 r., goście, prof Marek Soltes  EAES),  

Ponadto Warsztaty Laparoskopowe na Trenażerach mają obecnie status Basic Laparoscopic Hands-on Course, 

autoryzowany przez Europejskie Stowarzyszenie Chirurgii Endoskopowej. 

Począwszy od 2019 roku pozyskano finansowanie Warsztatów z grantu Europejskiego stąd koszty 

Warsztatów, dojazdu, zakwaterowania i  wyżywienia pokrywane są z grantu i są dla uczestnika za darmo. 

Ponadto są możliwości finansowania zaproszenia osób, które w Europie mają osiągnięcia w operacjach 

laparoskopowych. 

Ponadto odbyły się zebrania:  

07 października 2017 r. razem z zebraniem PTGiE  

 Leczenie choroby refluksowej, zachowawcze, czy chirurgiczne, 

  Endoskopia i Endosonografia zabiegowa, a współczesna chirurgia, 

  Chirurgia bariatryczna. 

23 marca 2018 r., prof. dr hab.Marek Szczepkowski 

27. października 2018 r. zebranie w miejscowości Miastko wraz z Oddziałem Gdańskim 

07 czerwca 2019 r. Zebranie wspólne z Tow. Zakażeń Szpitalnych pt. „Zakażenie miejsca operowanego” 

Przewodniczący Oddziału był obecny na zebraniach Zarządu Głównego TCHP: 

 28.09.2017 r. 

 30.10.2017 r. 

 27.11.2017 r. 

 18.12.2017 r. 

 12.02.2018 r. 
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 25.06.2018 r. 

 28.09.2018 r. 

 27.10.2018 r. 

 25.01.2019 r. 

Sprawy, które wymagały uporządkowania: 

Strona Oddziału, strona funkcjonuje prawidłowo 

Sekretariat Oddziału, od 3 lat sekretariat znajduje się na Żołnierskiej 48  Wydział Pielęgniarstwa 

Chirurgicznego i Ratunkowego, korzystamy z pomocy p. Małgorzaty Weyny – Sekretarki Zakładu 

Pielęgniarstwa Chirurgicznego I Ratunkowego. 

Prestiż Oddziału, uprzednio zebrania odbywały się w salach Kliniki, lub innych bez należytej oprawy. Obecne 

zebrania odbywają się w Sali Rady Wydziału NoZ, i informuje o tym roll-up Towarzystwa.  

Stan konta na początku kadencji: 7.488,42  

Wydatki: 

 Delegacja 30.09.2017: 

 bilety kolejowe: 395,80 

 Koszty wysyłki pocztą zawiadomień o zebraniu: 26,00 

 Koszty wysyłki pocztą zawiadomień o  zebraniu: 119,60 

 Wysłanie oświadczenia do Zarządu Głównego: 6,80 

 Delegacja na Zebranie Zarządu Głównego: 158,00 

 Delegacja na zebranie 23.02.2018 

 Bilet: 128,65 

 Delegacja na zebranie 23.02.2018 nocleg: 120,00 

 Przesyłki listowe, zawiadomienie o zebraniu: 171,00 

 Utrzymanie domeny  www Oddziału 2018: 30,00 

 Przesyłki listowe, zawiadomienie o zebraniu: 156,00 

 Ingrediencje do ciasta na zebranie: 85,25 

 Delegacja na zebranie 23.02.2018 bilet: 92,40 

 Utrzymanie domeny  www Oddziału  2019: 30,00 

 Opłaty bankowe za wypłatę  zwrot kosztów): 25,98 

Razem wydatki: 1545,48 

Pozostało: 5942,94 

% Składki z Zarządu Głównego: 1044,00 

Obecny stan konta Oddziału 31.05.2019 r.: 6986,94   

Problemy Oddziału Zachodniopomorskiego: 

1. Za mało osób płacących składki  nie można wybrać przedstawiciela Oddziału do Zarządu Głównego)  

2. Za mało osób przychodzących na zebrania 

3. Zbyt mało zachęt do wstępowania do Towarzystwa Chirurgów Polskich, osoby po zdaniu specjalizacji już nie 

są zainteresowane 

4. Powołanie Sekcji i Towarzystw zajmujących się wybraną dziedziną chirurgii przyczyniło się do uszczuplenia 

liczby członków Towarzystwa Chirurgów Polskich w ogóle, a Oddziału Zachodniopomorskiego 

w szczególności. 

5. Za mała reprezentacja chirurgów polskich na zjazdach i konferencjach międzynarodowych. 

Dr hab.n.med. Włodzimierz Majewski 

 

 

 



 

32 

 

SPRAWOZDANIA PRZEWODNICZĄCYCH SEKCJI 

TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH 

Z DZIAŁALNOŚCI W KADENCJI 2017-2019 
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1. 

SEKCJA CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ 

Działająca od 1988 r. Sekcja Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich liczy obecnie 373 

zarejestrowanych członków. 

W okresie: wrzesień 2019 – czerwiec 2019 zarejestrowano 18 nowych członków Sekcji. 

Działania Sekcji w okresie sprawozdawczym (lata 2017-2019) to przede wszystkim działalność szkoleniowa w 

zakresie endoskopowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych oraz rozmowy z Polskim Towarzystwem 

Gastroenterologicznym w sprawie unifikacji certyfikatu. Szkolenie lekarzy realizowano w  kilku kierunkach.  

1. Certyfikat TChP jest jednym z dwóch dokumentów, obok Certyfikatu Umiejętności wydawanego przez 

Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne, potwierdzających kwalifikacje z zakresu endoskopii, niezbędnym do 

zawierania kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

Aktualnie szkolenia w tym zakresie odbywają się w 5 z 12 ustanowionych referencyjnych ośrodków 

endoskopowych.  

W okresie od 2005 r. do września 2019 r. Sekcja Chirurgii Endoskopowej TChP przyznała łącznie 488 

Certyfikatów w tym w okresie sprawozdawczym – 39 Certyfikaty. 

Obserwowane duże zainteresowanie tego typu szkoleniem i uzyskaniem Certyfikatu związane jest z jednej strony 

z otwieraniem nowych pracowni endoskopowych, z drugiej strony z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia 

odnośnie finansowania procedur endoskopowych w ramach przyznawanych kontraktów.  

Zarząd Sekcji nie otrzymał już sygnałów o kwestionowaniu certyfikatów w trakcie kontroli NFZ. 

2. Odbyły się dwa spotkania organizacyjne Zarządu SChE TCHP, w Krynicy w 2018 i w Lublinie w 2018 

roku.  

Podsumowano nowy system szkolenia w endoskopii.  

Stworzono certyfikaty umiejętności w zakresie górnego odcinka przewodu pokarmowego i kolonoskopii. W 

załączeniu regulaminy przyznawania certyfikatów oraz wzór karty szkolenia endoskopowego.  

Pozostawiono dotychczasowy "multipotencjalney" certyfikat wydawanego w formie niezmienionej. 

Ponieważ istniały regiony Polski, w których brak było możliwości szkolenia, stworzono nową listę ośrodków 

szkolących  w załączeniu). 

3. W celu unifikacji certyfikatu endoskopowego odbył się szereg spotkań z  przedstawicielami Polskiego 

Towarzystwa Gastroenterologii. Po kilkunastu miesiącach spotkań uzyskano odpowiedź, że PTG-E jest 

zainteresowane wspólnym tworzeniem programu szkolenia endoskopowego. W związku z powyższym powołano 

dwustronne komisje do spraw opracowania programu i regulaminu przyznawania certyfikatu. Ustalono, że od 

2020 roku wydawany będzie wspólny certyfikat. 

4. Organizacja sympozjów naukowych Sekcji w roku 2018 w  ramach Sądeckich Dni Endoskopii i 

Chirurgii Małoinwazyjnej w Krynicy Zdroju. We współpracy z Fundacją na rzecz Rozwoju Działań 

Onkologicznych i Wspierania Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Nowym Sączu „Nasza nadzieja” 

zorganizowano spotkania  szkoleniowo-organizacyjne Sekcji, podczas których poza wystąpieniami 

szkoleniowymi reprezentantów poszczególnych klinik chirurgicznych oraz przedstawieniem największych 

osiągnięć chirurgii endoskopowej i laparoskopowej, omówiono sprawy organizacyjne Sekcji oraz perspektywy 

działalności i rozwoju na najbliższe lata.  

5. W trakcie Mazowieckich Dni Chirurgicznych w 2018 roku odbyła się sesja Sekcji Chirurgii 

Endoskopowej TChP. Program obejmował wystąpienia wideo prezentujące operacje w zakresie chirurgii 

minimalnie inwazyjnej.  

6. W 2018 roku w Lublinie Sekcja była współorganizatorem konferencji chirurgii minimalnieinwazyjnej. 

W trakcie trzydniowej konferencji odbyły się wystąpienia wiodących chirurgów z polski Odbyło się także 

uroczyste wręczenie nadań tytułu nowo powołanym ośrodkom certyfikowanym do szkolenia w zakresie 

umiejętności w endoskopii przewodu pokarmowego. 

7. W 2018 r. w Krakowie w trakcie konferencji Medycyna Praktyczna Chirurgia przeprowadzono cykl 3 

kursów wstępnych do szkolenia endoskopowego zgodnie z nowym programem. Kursy obejmowały część 

teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna obejmowała następujące tematy: 
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Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego: 

 Wskazania i przeciwwskazania do badania endoskopii GOPP, 

 Technika wykonania badania, Kryteria oceny jakości endoskopii w GOPP, 

 Standard opisu badania, 

 Zalecane skale oceny endoskopowej, 

 Zasady pobierania materiału do badania histopatologicznego, Powikłania: objawy i postępowanie, 

 Podstawowe zabiegi endoskopowe w zakresie GOPP: polipektomia, PEG / PEJ  oraz tamowanie krwawień. 

Endoskopia dolnego odcinka przewodu pokarmowego:  

 Wskazania i przeciwwskazania do wykonania kolonoskopii, 

 Technika wykonania badania oraz etapy uczenia się kolonoskopii, 

 Wskaźniki jakości kolonoskopii, 

 Klasyfikacje endoskopowe zmian patologicznych, 

 Standardy opisu badania, 

 Podstawowe zabiegi kolonoskopowe: polipektomia, mukozektomia, ablacja,  

 Powikłania: objawy i postępowanie oraz Nadzór endoskopowy. 

Endoskopia zabiegowa przewodu pokarmowego: 

 Wskazania i przeciwwskazania do badania endoskopii ECPW, 

 Technika wykonania badania i bezpieczna papilotomia,  

 Kryteria oceny jakości ECPW, Standard opisu badania,  

 Usuwanie konkrementów. Protezowanie,  

 Zalecane skale oceny endoskopowej,  

 Powikłania ECPW: objawy i postępowanie, 

 Zaawansowane zabiegi endoskopii zabiegowej: poszerzanie i protezowanie przewodu pokarmowego, 

 ESD i inne zabiegi resekcyjne, 

 Drenaż torbieli trzustki, 

 POEM, zabiegi pod EUS oraz Zasady wykonywania endoskopii śródoperacyjnej  

Szkolenie ukończyło 92 chirurgów. Wszystkim wydano Kartę Szkolenia Specjalizacyjnego (wzór w 

załączeniu). 

Kolejne szkolenie odbędzie się w takcie zjazdy TCHP połączonego z ISS w Krakowie w dniu 11 sierpnia 2019 

roku o godzinie 9.00 w centrum ICE w Krakowie ul. Marii Konopnickiej 17 w salach Aquarium, S4A i S4B. 

Przed kursami w Sali Aquarium o godzinie 7.30 odbędzie się egzamin teoretyczny dla lekarzy kończących 

szkolenie w poszczególnych zakresach. 

8. W 2019 roku doszło do nieautoryzowanego użycia logo Sekcji przez organizatorów konferencji 

POLSPEN w Jachrance. Prezes Sekcji wystąpił z pismem i prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji do organizatora 

konferencji. Dotychczas nie uzyskano odpowiedzi. 

9. Zakończono prace nad przygotowaniem standardów endoskopowych i  wydaniem ich w postaci wydania 

książkowego (pocketbook). Publikacja ma formę skróconej, skondensowanej informacji – podręcznika 

kieszonkowego.  

Tematyka obejmuje między innymi zasady przygotowania pacjenta do badania, wskazania, wskaźniki jakości 

badania, technikę badania, standard opisu oraz zalecane klasyfikacje.  

Wiedza zebrana jest w trzy rozdziały: endoskopia górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz 

endoskopia zabiegowa. Aktualnie są w opracowaniu w wydawnictwie Makmed, przewidywane ukazanie się 

publikacji to październik 2019 roku. 

Działalność Sekcji odbywa się bez jakichkolwiek źródeł finansowania, przez co niemożliwe jest materialne 

wspieranie chirurgów w zjazdach, kongresach, szkoleniach w kraju i za granicą.  

Walne zebranie członków oraz wybory Sekcji Chirurgii Endoskopowej TChP odbędzie się w dniu 11 sierpnia 

2019 roku o godzinie 8.00 w centrum ICE w  Krakowie ul. Marii Konopnickiej 17 w sali Aquarium 

Dr hab. n. med. Jacek Sobocki 

2. 
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SEKCJA CHIRURGII PRZEPUKLINY 

W bieżącej kadencji Sekcja Chirurgii Przepuklin TCHP kontynuowała działalność edukacyjną w zakresie 

operacyjnego leczenia przepuklin. 

Sekcja zorganizowała szkolenia dla lekarzy specjalistów oraz rezydentów tyczące leczenia przepuklin 

technikami klasycznymi oraz laparoskopowymi. Szkolenia były zorganizowane we współpracy z firmami 

medycznymi. Poza działalnością edukacyjną Sekcja zorganizowała kolejną edycję Krakowskich Dni 

Przepuklinowych oraz Sądeckich Dni Endoskopii i Chirurgii Małoinwazyjnej. 

Członkowie Sekcji brali udział w konferencjach Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego, Amerykańskiego 

Towarzystwa Przepuklinowego oraz Azjatyckiego Towarzystwa Przepuklinowego.  

 Sekcja współorganizowała Festiwal Filmów Medycznych HERNIA SHOW w Rynie. 

Członkowie Sekcji po raz kolejny brali udział w humanitarnych misjach medycznych w Kamerunie i na 

Madagaskarze, operując pacjentów przepuklinami oraz szkoląc afrykańskich lekarzy. 

Dr hab. n. med.  Rafał Solecki 

3. 

SEKCJA CHIRURGII OPARZEŃ 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Sekcji Oparzeń Towarzystwa Chirurgów Polskich pracował w 

następującym składzie: 

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada 

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

Sekretarz: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc 

Skarbnik: lek. Grzegorz Pomierny 

Członkowie Zarządu: 

 prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Ładny 

 lek. Mariusz Maj 

Liczba członków Sekcji Oparzeń 136 osoby, 17 osób oczekuje na przyjęcie w poczet członków Sekcji. 

Kursy i szkolenia w zakresie leczenia oparzeń 

10 kursów 5-dniowych „Leczenie oparzeń” ujętych na liście CMKP objętych programem specjalizacji dla 

lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej organizowanych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w 

Katowicach w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. 

2016 rok 

14-18 listopada 2016 r. 8 osób 

21-25 listopada 2016 r. 13 osób 

05-09 grudnia 2016 r. 10 osób 

2017 rok 

02-06 października 2017 r. 10 osób  

20-24 listopada 2017 r. 16 osób 

2018 rok 

23-27 kwietnia 2018 r.  9 osób 

15-19 października 2018 r.  14 osób 

16-20 listopada 2018 r.  11 osób 

03-07 grudnia 2018 r.  9 osób 

2019 rok 

18-22 marca 2019 r.  10 osób 

08-12 kwietnia 2019 r.  10 osób 

Planowane: 

14-18 października 2019 r. 

18-22 listopada 2019 r. 
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Liczba uczestników kursów od 2016 r. – 120 lekarzy 

Warsztaty - zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dotyczących zaopatrywania ran oparzeniowych 

ostrych i przewlekłych pt. „Małoinwazyjne metody leczenia oparzeń” podczas Kongresu Chirurgii Minimalnie 

Inwazyjnej Lublin 27  września 2018r.  

Współpraca z ośrodkami leczenia oparzeń w Polsce i zagranicą 

1. Oddział Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Leczenia Oparzeń Wojskowego Instytutu Medycznego w 

Warszawie. 

2. Oddział Chirurgii Małoinwazyjnej, Metabolicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Szpitala Wojewódzkiego 

im. Św. Barbary w  Sosnowcu. 

3. Klinika Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeń Uniwersytetu Medycznego COMERCIUS w Bratysławie.- 

Prof. Jan Koller 

4. Klinika Leczenia Oparzeń i Chirurgii Ręki w Halle- Prof. Franc Zimmers 

5. Klinika Rehabilitacji Ręki Oparzonej w Klosterlausnitz  

Opracowane i opublikowane przez członków Sekcji Oparzeń w  latach 2016-2018 zasady postępowania z 

chorymi oparzonymi (8 pozycji) 

1. Kawecki M., Strzelec P.: Wybrane stany zagrożenia życia pochodzenia środowiskowego. W. Sosada K.  red.): 

Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. PZWL Warszawa 2016, s. 471-526. (MNiSW: 4). 

2. Glik J., Kawecki M.: Martwicze infekcje tkanek miękkich i  skóry zagrażające życiu. W: Sosada K. (red.): 

Ostre stany zagrożenia życia w  chorobach wewnętrznych. PZWL Warszawa 2016, s. 527-538. (MNiSW: 4). 

3. Werner M., Wróblewski P., Kawecki M.: Oparzenia – postępowanie w pierwszych godzinach. W: Guła P. 

 red.), Machała W.  red).: Postępowanie w obrażeniach ciała w  praktyce SOR. PZWL, Warszawa 2017, s. 599-

628. (MNiSW: 5). 

4. Sopolski P., Kawecki M., Glik J., Nowak M., Skotnicka J.: Postępowanie przedszpitalne w przypadkach 

oparzeń – wskazówki dla zespołów ratowniczych. W: Wawrzynek J. (red.), Wieczorek M. (red.): Ratownicze 

know-how. Katowice 2016, s. 53-64. (MNiSW: 4). 

5. Kawecki M., Glik J., Kitala D., Misiuga M.: Oparzenia. W: Dziki W.  red.): Przegląd piśmiennictwa 

chirurgicznego 2016. Łódź 2017, s. 192-195. (MNiSW: 5). 

6. Kawecki M, Glik J: Infekcyjne choroby skóry i tkanki podskórnej. [W:] Boroń-Kaczmarska A, Wiercińska-

Drapało A  red.): Choroby zakaźne i  pasożytnicze. PZWL, Warszawa 2017, s. 327-351. (MNiSW: 5). 

7. Sosada K., Żurawiński W. Red.) Ostre stany zagrożenia życia w obrażeniach ciała Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL Warszawa, 2018, str.1208.  

8. Kawecki M, Glik J, Pawlik-Knapik D, Kitala D. Oparzenia. [W:] Przegląd piśmiennictwa chirurgicznego 

2017. Łódź 2018, s.  219-225. (MNiSW: 5). 

Czynne uczestnictwo w Konferencjach, Sympozjach i Posiedzeniach Towarzystw Naukowych (42  referaty 

na 16 konferencjach) 

 Konferencja Naukowa „Chirurgia 2016 – co nowego?”, Łódź, 26 - 27  luty 2016 r.  

 18 Sympozjum Oparzenia 2016. Poznań, 2 - 4 czerwca 2016 r.  

 IV Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń „Wytyczne postępowania w leczeniu 

oparzeń – aktualne problemy i perspektywy”, Zakopane, 6– 8  października 2016 r. 

 Konferencja „Polska Chirurgia - ewolucja postępowania w  poszukiwaniu  dróg dalszego rozwoju”. Toruń, 2-3 

czerwca 2016 r. 

 VIII Ogólnopolskie Sympozjum ratownictwa Medycznego, Szczyrk, 28 - 30  października 2016 r. 

 Kongres Naukowy Viva Health Future, Sopot, 25 listopada 2016 r. 

 Konferencja „Polska Chirurgia – ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju”. Kazimierz Dolny 

3 – 4  lutego 2017r. 

 6th International Burns Forum 2017, Warszawa 17-18 marca 2017 r., Współorganizator. 

 Chirurgia 2017 – Co Nowego? Łódź, 17-18 lutego 2017 r.  

 I Konferencja Ratownictwa Medycznego. Szczyrk, 10–11 czerwca 2017 r. 

 68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Kraków, 27 – 30  września 2017 r. 

 XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego, Warszawa 12-14 października 2017 r. 
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 Konferencja Naukowo – Ekspercka: Zastosowanie opatrunków hemostatycznych Tromboguard w leczeniu 

oparzeń, Toruń 30  listopada – 02 grudnia 2017 r. 

 VII Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w chirurgii kolorektalnej”. Serock, 19  - 21 kwietnia 2018 r. 

 Sympozjum „Oparzenia 2018”. Poznań, 24-26 maja 2018 r. 

 II Konferencja Ratownictwa Medycznego. Kraków, 2 - 3  czerwca 2018 r. 

Prace opublikowane przez członków Sekcji Oparzeń w  czasopismach z  IF  = 34, 416 (19 prac) 

Prace naukowe opublikowane przez członków Sekcji Oparzeń w czasopismach krajowych związane z 

leczeniem ran oparzeniowych (7  prac) 

Plany związane z dalszą działalnością Sekcji Oparzeń TCHP na lata 2019  -  2021 

1. Umacnianie prestiżu chirurga – kombustiologa w Centrach Urazowych. 

2. Kontynuacja kursów z leczenia oparzeń dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej. 

3. Regularne szkolenie indywidualne i grupowe z zakresu leczenia oparzeń dla lekarzy specjalizujących się w 

chirurgii ogólnej oraz chirurgów, ortopedów i traumatologów, specjalistów medycyny ratunkowej, 

anestezjologów i lekarzy zainteresowanych tą tematyką oraz ratowników medycznych. 

4. Aktualizacja standardów postępowania w oparzeniach dla lekarzy i ratowników medycznych, dotyczących 

sposobu postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych 

czynności ratunkowych. 

5. Dalsze uzupełnianie i wzbogacanie witryny internetowej Sekcji Oparzeń Towarzystwa Chirurgów Polskich – 

dostępnej dla członków Sekcji Oparzeń TCHP. 

6. Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych krajowych i  międzynarodowych. 

7. Utrzymywanie i rozwijanie kontaktów międzynarodowych z ośrodkami zajmującymi się leczeniem oparzeń. 

8. Prowadzenie wieloośrodkowych badań naukowych w zakresie kombustiologii 

9. Prace na rzecz stworzenia jednolitego, ogólnopolskiego sposobu dokumentacji rozległości i głębokości 

oparzeń – schemat graficzny, dokumentacja fotograficzna. 

10. Podejmowanie starań związanych ze stworzeniem schematu przekazywania pacjentów do ośrodków 

referencyjnych leczenia oparzeń z uwzględnieniem aktualnych wytycznych oraz zaleceń NFZ. 

11. Opracowanie i wdrożenie schematu leczenia oparzeń w szpitalach miejskich przez chirurgów ogólnych. 

Prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada 

 

4. 

SEKCJA WIDEOCHIRURGII 

W dniu 30.09.2017, podczas 68 Kongresu TCHP, w tracie Zebrania Wyborczego Sekcji Wideochirurgii został 

powołany nowy Zarząd Sekcji w  składzie: 

Preze: Piotr Myśliwiec 

Sekretarz: Jerzy Łukaszewicz 

Skarbnik: Michał Orłowski 

Członkowie Zarządu 

 Roman Budziński  

 Piotr Major  

 Wojciech Makarewicz  

 Michał Pędziwiatr  

 Jacek Piątkowski  

 Wiesław Tarnowski  



 

38 

 Maciej Walędziak  

W trakcie 2-letniej kadencji, Zarząd Sekcji Wideochirurgii odnotował następujące osiągnięcia: 

 Usystematyzowanie informacji na temat aktualnych członków Sekcji Wideochirurgii 

 Zwiększenie liczby członków do 186 osób 

 Członkostwo grupowe w European Association for Endoscopic Surgery  E.A.E.S.) 

 Wprowadzenie 3 osób do władz E.A.E.S.  Piotr Myśliwiec – Członek Zarządu; Włodzimierz Majewski, Ewelina 

Malanowska – Członkowie Komisji ds. Edukacji) 

 Przekonanie Zarządu E.A.E.S. do organizacji 28 Międzynarodowego Kongresu E.A.E.S. w Polsce w dniach 24-

27 czerwca 2020r. 

 Realizacja projektów naukowych: Apendektomia laparoskopowa. Koordynator: Michał Pędziwiatr. Cykl 

doniesień naukowych powstałych w wyniku pracy zespołowej.  

Ponadto, w wyniku współpracy wieloośrodkowej powstały następujące publikacje: 

 Pedziwiatr M, Lasek A, Wysocki M, Mavrikis J, Mysliwiec P, Bobowicz M, Karcz W, Michalik M, Makarewicz 

W, Major P, Rubinkiewicz M, Stefura T, Kenig J, Polanska-Plachta M, Polish Laparoscopic Appendectomy PL. 

Complicated appendicitis: Risk factors and outcomes of laparoscopic appendectomy - Polish laparoscopic 

appendectomy results from a multicenter, large-cohort study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019 

Mar;25(2):129-136. doi: 10.5505/tjtes.2018.80103. 

 Lasek A, Pędziwiatr M, Wysocki M, Mavrikis J, Myśliwiec P, Stefura T, Bobowicz M, Major P, Rubinkiewicz 

M; Pol-LA (Polish Laparoscopic Appendectomy) Collaborative Study Group.Risk factors for intraabdominal 

abscess formation after laparoscopic appendectomy - results from the Pol-LA (Polish Laparoscopic 

Appendectomy) multicenter large cohort study.  

Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2019 Jan;14(1):70-78. doi: 10.5114/wiitm.2018.77272 

 Lasek A, Wysocki M, Mavrikis J, Myśliwiec P, Bobowicz M, Dowgiałło-Wnukiewicz N, Kenig J, Stefura T, 

Walędziak M, Pędziwiatr M; Pol-LA (Polish Laparoscopic Appendectomy) Collaborative Study Group. 

Comparison of stump closure techniques during laparoscopic appendectomies for complicated appendicitis - 

results from Pol-LA (Polish laparoscopic appendectomy) multicenter large cohort study. 

 Lasek A, Wysocki M, Mavrikis J, Myśliwiec P, Bobowicz M, Dowgiałło-Wnukiewicz N, Kenig J, Stefura T, 

Walędziak M, Pędziwiatr M; Pol-LA (Polish Laparoscopic Appendectomy) Collaborative Study Group. Acta 

Chir Belg. 2019 Feb 12:1-8. doi: 10.1080/00015458.2019.1573527 

 Lasek A, Pędziwiatr M, Kenig J, Walędziak M, Wysocki M, Mavrikis J, Myśliwiec P, Bobowicz M, Astapczyk 

K, Burdzel M, Chruściel K, Cygan R, Czubek W, Dowgiałło-Wnukiewicz N, Droś J, Franczak P, Hołówko W, 

Kacprzyk A, Karcz WK, Konrad P, Kopiejć A, Kot A, Krakowska K, Kukla M, Leszko A, Łozowski L, Major P, 

Makarewicz W, Malinowska-Torbicz P, Matyja M, Michalik M, Niekurzak A, Nowiński D, Ostaszewski R, 

Pabis M, Polańska-Płachta M, Rubinkiewicz M, Stefura T, Stępień A, Szabat P, Śmiechowski R, Tomaszewski 

S, von Ehrlich-Treuenstätt V, Wasilczuk M, Wojdyła A, Wroński JW, Zwolakiewicz L. The significant impact of 

age on the clinical outcomes of laparoscopic appendectomy: Results from the Polish Laparoscopic 

Appendectomy multicenter large cohort study. 

Medicine (Baltimore). 2018 Dec;97(50):e13621. doi: 10.1097/MD.0000000000013621. 

 Fundoplikacja laparoskopowa – koordynatorzy – Wojciech Makarewicz, Maciej Bobowicz., Piotr Myśliwiec, 

Michał Pędziwiatr. Uzyskane dane są w trakcie przygotowania publikacji naukowych. 

Popularyzacja małoinwazyjnych operacji przepuklin pachwinowych.  

Przeprowadzono kilkanaście szkoleń z powyższego zakresu, obejmując nimi kilkudziesięciu chirurgów. 

Szkolania obejmowały: 

 warsztaty na zwierzętach 

 operacje pokazowe 

 szkolenie w trybie proktoringu – asystowanie przez eksperta chirurgom z poszczególnych Ośrodków. 

Podczas I Kongresu Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej odbyła się Sesja Naukowa na powyższy temat. 

Opracowano formularz świadomej zgody na operacje małoinwazyjne przepuklin pachwiny, dostępne na stronie 

internetowej Sekcji Wideochirurgii  Kryspin Mitura, Piotr Myśliwiec) 

Program LapCo-Poland. Dzięki grantowi firmy Medtronic, wspólnie z  partnerami brytyjskimi (Mark Coleman, 

Tom Cecil i wsp.) opracowano i  uruchomiono audyt zewnętrzny Ośrodków, przeprowadzających laparoskopowe 

operacje kolorektalne, oparty na dobrowolnym udziale: 

Powołanie Rady LapCo-Poland w składzie  w kolejności alfabetycznej): 
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 Dr n. med. Andrzej Cichocki - Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii w Warszawie 

 Prof. dr hab. Adam Dziki - Sekretarz Generalny Towarzystwa Chirurgów Polskich 

 Dr hab. Piotr Myśliwiec - Przewodniczący Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich 

 Prof. dr hab. Krzysztof Paśnik - Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich 

 Prof. dr hab. Piotr Richter - Przewodniczący Polskiego Klubu Koloproktologii 

 Prof. dr hab. Grzegorz Wallner - Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej 

 Prof. dr hab. Wojciech Wysocki - Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej 

 Sekretarz Rady – Piotr Małczak 

Ustalenie kryteriów udziału w audycie 

Rekrutacja uczestników audytu 

Szkolenie RADIOLOGÓW w zakresie interpretacji przedoperacyjnych badań obrazowych oraz PATOLOGÓW 

w ocenie i opisie preparatu operacyjnego w dniach 28-29 stycznia 2019r - Serock  

Gromadzenie oraz przekazanie Sekretariatu LapCo w Wielkiej-Brytanii materiałów na temat przedniej amputacji 

odbytnicy: 

 przedoperacyjne wyniki badań 

 nieedytowane nagranie z operacji 

 wynik badania histopatologicznego 

 informacje na temat przygotowania do operacji, przebiegu pooperacyjnego i dalszego postępowania z chorym. 

Ogłoszenie 6 Ośrodków, rekomendowanych do szkolenia polskich chirurgów w ramach LapCo-Poland 

planowane jest podczas 48 Światowego Kongresu Chirurgii w Krakowie 11 - 15 sierpnia 2019r. Wyniki 

pozostałych ośrodków zostaną utajnione przez Sekretariat LapCo w Wielkiej Brytanii.  

Dalsze planowane etapy programu LapCo-Poland obejmują: 

 szkolenie "Train the trainers"- przeprowadzone przez zespół brytyjski LapCo  -  planowany termin - wrzesień - 

październik 2019 

 rekrutacja polskich chirurgów do szkolenia w ramach programu LapCo - Poland  -  wrzesień - październik 2019 

 szkolenie  polskich chirurgów w ramach programu LapCo-Poland. 

Dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec 

5. 

SEKCJA CHIRURGII TRZUSTKI 

W ramach działalności Sekcji przygotowano  wstępne ankiety, które rozesłane zostaną do ośrodków zajmujących 

się chirurgią trzustki w celu określenia realnych możliwości spełnienia kryteriów warunkujących uzyskanie 

nazwy „ośrodek referencyjny” lub wyspecjalizowane centrum - high volume center . 

Członkowie Sekcji aktywnie pracują nad opracowaniem wytycznych dotyczących leczenia raka trzustki, na 

ukończeniu są opracowania dla nowotworów torbielowatych.  

W ramach doskonalenia i poszerzenia wiedzy z zakresu chirurgii trzustki oraz organizacji oddziałów 

chirurgicznych członkowie Sekcji brali udział w szkoleniu naukowym w USA   pobyt w Yale University 

Department of Surgery, New Haven, dr  hab. n. med. Katarzyna Kuśnierz). 

Dr hab. n. med. Katarzyna Kuśnierz 

6. 

SEKCJA CHIRURGII WOJSKOWEJ 

Sekcja Chirurgii Wojskowej zaangażowana była w organizację konferencji i wymienione poniżej 

przedsięwzięcia naukowe2018/2019: 

1. 2 - 14 kwietnia 2019 r., Postępy w Chirurgii Naczyń, XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

 Międzynarodowa). 
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2. Powikłania w Chirurgii Naczyniowej. 7 - 9 marca 2019, Warszawa. 

Wykłady na konferencjach międzynarodowych oraz członkowstwo w  komitecie nukowym:  

X Kongres PTChN 14 – 16 czerwca 2018  

1. Przypadek chorego z nierozpoznanym przeciekiem typu II po EVAR. Mirosław Dziekiewicz, Robert 

Włodarski, Rafał Maciąg 

2. Wieloetapowe leczenie rozwarstwienia aorty piersiowo-brzusznej. R. Maciąg, M  Dziekiewicz, O. Rowiński 

Członkostwo w Komitecie Naukowym 

 Vascular Cracow Summit 2018 

19 - 20 Oct 2018 5th Edition of the Cracow Vascular Summit 

3rd Edition of the Meeting of Polish Foreign Vascular Specialists,  

1. Rozwarstwienia tętnic w dobie interwencji wewnątrznaczyniowych. Mirosław Dziekiewicz 

Członkowstwo w Komitecie Naukowym 

Wykłady na konferencjach krajowych: 

Chirurgia Naczyniowa XXI wieku Konferencja SAWAM 5 - 7 Oct 2018. Mirosław Dziekiewicz 

Wykład na studium Doktoranckim WIM 2018 

Dostęp Naczyniowy w Procedurach Małoinwazyjnych. Mirosław Dziekiewicz  

Wyklad na konferencji międzynarodowej: 

M. Dziekiewicz,. T. Orłowski, A. Obara, R. Maciąg, M. Maruszyński. Obrażenia aorty piersiowej w pięcioletnim 

doświadczeniu CU szpitala wojskowego w warunkach pokoju. 12 - 14 kwietnia 2019, Postępy w Chirurgii 

Naczyń-XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa (Międzynarodowa). 

M. Dziekiewicz, M. Pawelczyk, S. Kowalski, R. Włodarski, T. Orłowski, A. Obara, M  Maruszyński. Jeden 

chory - cała chirurgia naczyniowa. V Jubileuszowa Konferencja naukowo-szkoleniowa. Powikłania w 

Chirurgii Naczyniowej. 7 - 9 marca 2019, Warszawa. 

Uwaga: W trakcie tegorocznego zjazdu w Krakowie planowane połączenie Sekcji Chirurgii Wojskowej z Sekcją 

Chirurgii Urazowej 

Prof. Mirosław Dziekiewicz 

7. 

SEKCJA CHIRURGII METABOLICZNEJ I  BARIATRYCZNEJ 

W dniu 28.09.2017, podczas 68 Kongresu TCHP, w tracie Zebrania Wyborczego SCMiB został powołany nowy 

zarząd sekcji w składzie: 

Prezes: Jacek Szeliga 

Członkowie Zarządu 

 Wiesław Pesta  

 Monika Proczko-Stepaniak  

 Michał Orłowski  

 Piotr Major - Członek zarządu 

 Krzysztof Leksowski  

 Piotr Myśliwiec  

 Aleksandra Mojkowska  

Nowy Zarząd obrał w swojej działalności następujące cele: 

1. Aktualizacja listy członków 
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2. Stworzenie strony internetowej SCMiB 

3. Koordynowanie szkolenia bariatrycznego  wstępne, zaawansowane) 

4. Edukacja, propagowanie wiedzy na temat możliwości leczenia bariatrycznego i powikłań po operacjach 

bariatrycznych 

5. Przygotowanie pomocy merytorycznej w kwestiach prawnych dotyczących bariatrii, współpraca z ZG TCHP 

6. Ustalenie realnej liczby ośrodków wykonujących chirurgię bariatryczną w Polsce, analiza stanu chirurgii 

bariatrycznej w  kraju, współpraca z  organizacjami państwowymi zarówno rządowymi, jak i  pozarządowymi. . 

7. Stworzenie rejestru zabiegów bariatrycznych  

8. Uruchomienie systemu certyfikacji umiejętności – ustalenie standardów opieki bariatrycznej -  

9. Działalność naukowa - Koordynacja wieloośrodkowych badań naukowych  

10. Współpraca z PTMR i PTBO 

Ad. 1 Swoją działalność Zarząd rozpoczął od aktualizacji listy członków sekcji. Stworzono i 

rozpropagowano formularz aktualizacji/aplikacji członkostwa SCMiB. Ostatecznie do maja 2019 roku 

otrzymano zwrotnie 71 odpowiedzi wraz z ankietą, w której 68 członków wyraziło zainteresowanie certyfikacją 

umiejętności bariatrycznej wydawanej przez sekcję, 67 osób zadeklarowały gotowość wpłacania corocznej 

składki w wysokości 50zł na działalność sekcji. 

Na bazie otrzymanych ankiet stworzono listę i bazę teleadresową 71 członków sekcji i Prof. Edwarda 

Stanowskiego, jako Członka Honorowego. 

Ad. 2 W roku 2018 udało się pozyskać grant sponsorski na stworzenie profesjonalnej strony internetowej 

sekcji. Pod koniec roku stworzono taką stronę pod adresem: www.bariatria.tchp.pl 

Stała się ona platformą komunikacji i stroną informacyjną. Ma szerokie możliwości techniczne: 

 pozwala na kontrolę dostępu do informacji w zależności od statusu użytkownika,  

 zawiera podstawowe informacje o SCMiB 

 umożliwia rejestrację kandydatów do certyfikacji umiejętności,  

 informuje o ośrodkach bariatrycznych w Polsce,  

 zawiera listę certyfikowanych chirurgów, 

  zawiera listę aktualnych szkoleń bariatrycznych 

 zawiera materiały informacyjne dotyczące leczenia otyłości dla lekarzy i pacjentów 

Udało się także pozyskać środki na obsługę techniczną strony na okres ok 20 miesięcy. 

Równolegle stworzono logo SCMiB, które poddano pod dyskusję. Wobec braku innych konstruktywnych 

propozycji wykorzystano nowy projekt (wzorowany na logo Sekcji Wideochirurgii) w działalności sekcji w 

trakcie trwania bieżącej kadencji.  

Ad. 3 W porozumieniu z wybranymi ośrodkami bariatrycznymi, SCMiB podjęła się zaprojektowania i 

koordynacji szkoleń bariatrycznych na różnym stopniu: 

 podstawowym  

 zaawansowanym 

 atestacyjnym, wymaganym do certyfikacji. 

Pierwsze takie szkolenie - podstawowe pod patronatem SCMiB odbyło się w  Toruniu 27.02.2019. Informacje na 

temat możliwości odbycia szkoleń dostępne są na stronie internetowej sekcji. Oferty swoje zgłosiły ośrodki w  

Białymstoku, Krakowie i Olsztynie. 

Ad. 4 Członkowie zarządu sekcji podjęli się szeroko pojętej działalności edukacyjnej i organizacyjnej. Do 

współpracy z mediami została oddelegowana Aleksandra Mojkowska. 

W ramach działalności organizacyjnej SCMiB współorganizowała: 

 Konferencja 360
o
Wokół Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej, Łódź 23 - 24.03.2018  

 Multidyscyplinarna konferencja Oblicza Polskiej Bariatrii – Nowe Horyzonty Józefów k.Warszawy 28-

29.05.2018 

 Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej 2018 Lublin 

 Interdyscyplinarna Konferencja – Bariatria- Nowe Horyzonty II, Toruń 2 - 3.06.2019, na której zaproponowano 

nową formułę obrad, zapraszając pełne zespoły bariatryczne, i w trakcie której rozpoczęto z inicjatywy zarządu 

http://www.bariatria.tchp.pl/
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SCMiB dyskusję nad standaryzacją chirurgii bariatrycznej w  Polsce. Po spotkaniu opracowano materiał będący 

punktem wyjścia do dalszych prac nad standardami opieki bariatrycznej w Polsce. 

Sekcja Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TChP pojawiła się w ramach działalności edukacyjnej także w 

mediach: 

1. Audycja w Czterech Porach Roku (PR1 – Jedynka), Jak skutecznie walczyć z otyłością? Jakie są wskazania do 

operacji? (emisja 22.01.2018) https://www.polskieradio.pl/7/163/Artykul/1998682,Jak-skutecznie-walczyc-z-

otyloscia 

2. Reportaż dla TVP 3 Warszawa  emisja 12.06.2018), dotyczący chirurgii bariatrycznej i metabolicznej, 

https://warszawa.tvp.pl/37615221/12062018   

3. Reportaż dla TVP 3 Wrocław, Fakty o poranku,  emisja 5.02.2018), dot. chirurgii bariatrycznej i 

metabolicznej http://wroclaw.tvp.pl/35891470/05022018 

4. Udział w programie Fajka Pokoju w Polsacie  emisja 17.02.2018), Kiedy chirurgiczne leczenie otyłości jest 

konieczne? https://www.ipla.tv/Fajka-pokoju-17-02-2018/vod-12179851   

5. Udział w programach rozgłośni regionalnych Polskiego Radia: 

 Radio Wrocław  emisja 13.02.2018), http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/75028/Schudnac-jak-to-latwo-

powiedziec-Radiowy-Oddzial-Ratunkowy.   

 Radio dla Ciebie (emisja 27.01.2018) http://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-otylosc-plaga-naszych-czasow-i-

przyczyna-wielu-schorzen/ 

6. Wywiad  na temat operacji bariatrycznych dla portalu „Podlaskie zdrowie od stóp do głów” 

https://www.youtube.com/watch?v=J9WWPY-Ws9s 

7. Ponadto Krzysztof Leksowski z zespołem wzięli udział w  2017 roku w audycji na temat bariatrii w TVP3 

Bydgoszcz – „Na zdrowie” oraz z  „Z  pierwszej ręki” 

8. 02.02.2018 - TVP3 Bydgoszcz – Mocne wsparcie, 11.09.2018 „Z  pierwszej ręki” 

9. 30.04.2019 - TVP3 Bydgoszcz  - „Z pierwszej ręki” 

Rozpoczęto prace i pozyskano środki na stworzenie plakatu informacyjnego dla lekarzy pracujących w SORach i 

izbach przyjęć szpitali, a dotyczącego podstawowych zabiegów bariatrycznych oraz potencjalnych powikłań po 

nich, wraz z zalecanym podstawowym postępowaniem. Plakaty te mają zostać wydrukowane i rozesłane do 

szpitali w Polsce do końca sierpnia 2019. 

Z inicjatywy Piotra Majora i ośrodka krakowskiego sekcja podjęła się koordynacji projektu standaryzacji 

postępowania dietetycznego i  metabolicznego z pacjentem bariatrycznym w okresie okołooperacyjnym.  

Zebrano materiały informacyjne z większości polskich ośrodków bariatrycznych i rozpoczęto prace nad ich 

analizą i standaryzacją takiego postępowania. Pierwsze efekty tych prac zostaną ogłoszone w trakcie naszej 

konferencji w Toruniu 2-3 czerwca 2019. 

Przeprowadzono cykl szkoleń dla chirurgów ogólnych w ramach spotkań regionalnych oddziałów TCHP, a 

dotyczących strategii postępowania z pacjentem w stanie nagłym po operacji bariatrycznej. Były to oddziały 

TCHP: Lubelski, Pomorski, Białostocki  Piotr Myśliwiec) 

18.09.2018 r. - Zainaugurowano spotkanie Grupy Wsparcia CHLO przy 10.  Wojskowym Szpitalu Klinicznym z 

Polikliniką w Bydgoszczy działającej pod patronatem Sekcji Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej TChP. 

Ad. 5 Nie rozpoczęto współpracy z ZG TCHP w sprawie wsparcia merytorycznego pomocy prawnej dla 

chirurgów bariatrycznych z racji braku propozycji takiej współpracy. 

Ad. 6 Podjęto szerokie działania na polu administracyjnym: 

 Wystosowano pismo do Ministerstwa Zdrowia, z dnia 18.01.2018 w sprawie priorytetów zdrowotnych na 2018 

rok wraz z prośbą o wpis Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich na 

listę podmiotów informowanych o toczących się bądź planowanych pracach programowych oraz legislacyjnych 

dotyczących kwestii związanych z otyłością. Pismo Sekcji znajduje się na stronach Rządowego Centrum 

Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12307002/katalog/12483934#12483934 

 Wystosowano wniosek do Ministra Zdrowia z dnia 12.03.2018 o udostępnienie informacji publicznej, w zakresie 

udostępnienia informacji o tym jaki departament MZ koordynuje prace dot. przeciwdziałania występowania 

otyłości i cukrzycy oraz czy w MZ toczą się lub są planowane prace nad programem dot. przeciwdziałania 

i leczenia otyłości? Odpowiedź z dnia 26.03.2018 w załączeniu  .pdf). 

https://www.polskieradio.pl/7/163/Artykul/1998682,Jak-skutecznie-walczyc-z-otyloscia
https://www.polskieradio.pl/7/163/Artykul/1998682,Jak-skutecznie-walczyc-z-otyloscia
https://warszawa.tvp.pl/37615221/12062018
http://wroclaw.tvp.pl/35891470/05022018
https://www.ipla.tv/Fajka-pokoju-17-02-2018/vod-12179851
http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/75028/Schudnac-jak-to-latwo-powiedziec-Radiowy-Oddzial-Ratunkowy
http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/75028/Schudnac-jak-to-latwo-powiedziec-Radiowy-Oddzial-Ratunkowy
http://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-otylosc-plaga-naszych-czasow-i-przyczyna-wielu-schorzen/
http://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-otylosc-plaga-naszych-czasow-i-przyczyna-wielu-schorzen/
https://www.youtube.com/watch?v=J9WWPY-Ws9s
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12307002/katalog/12483934#12483934
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 Spotkanie z Rzecznikiem Praw Pacjenta i wiceministrem zdrowia (p. minister Maciej Miłkowski) w dniu 

03.08.2018 dotyczące "karty praw pacjenta chorego na otyłość" i "dobrych praktyk postępowania z chorym na 

otyłość". Sprawa znajduje się w toku, po sugestii RPP organizacje pacjenckie włączyły się do prac nad 

dokumentami. Spotkanie grupy roboczej zaplanowane zostało na początek czerwca 2019. SCMiB w maju 2019 

weszła w skład komitetu RPP tworzącego kartę dobrych praktyk opieki pacjenta otyłego. 

 Spotkanie z przedstawicielką Fundacji OD-WAGA, w dniu 24.01.2018, w sprawie włączenia się w akcję 

"Otyłość pod Skalpel". Akcji patronowało ostatecznie TChP, bez wyróżnienia sekcji. 

 Pismo do Departamentu Polityki Zdrowotnej MZ w sprawie szczegółów merytorycznych materiału 

informacyjnego finansowanego przez MZ pod nazwą "czy wiesz, że otyłość...". Pismo do dziś bez odpowiedzi. 

 Spotkanie w Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w debacie eksperckiej z udziałem 

przedstawicieli Rządu RP, AOTiMj „ Model kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem otyłym w 

Polsce leczonym chirurgicznie z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR” 30.05.2019 

Ad. 7 Zarząd sekcji podjął wielotorowe działania mające na celu uruchomienie profesjonalnego rejestru 

operacji bariatrycznych w Polsce. Zasięgnięto kilku opinii prawnych, pozyskano potencjalnego sponsora, 

powołano zespół pod kierunkiem Michała Orłowskiego, mający przygotować projekt adaptacji rejestru firmy 

Dendrite Clinical Systems do polskich warunków. 

Wystosowano dwukrotnie pismo z prośbą o wsparcie do Ministra Zdrowia  bez odpowiedzi), Z-cy Dyrektora 

Departamentu Analiz i Strategii MZ oraz Konsultanta Krajowego ds. Chirurgii. Ostatecznie, po konsultacji 

z przedstawicielem Departamentu Prawnego URM powołano Zespół Inicjatywny ds. Rejestru Bariatrycznego, 

złożony z przedstawicieli ZG TCHP, Zarządu SCMiB TCHP, Dyrekcji Szpitala Wojewódzkiego w Toruniu i ew. 

sponsora. Wymogi prawne umożliwiają bowiem uruchomienie rejestru medycznego wyłącznie w oparciu o 

jednostki służby zdrowia. Wobec braku chętnych ze strony innych jednostek opieki zdrowotnej, do 

uczestniczenia w  projekcie zadeklarowała gotowość Dyrektor WSZZ w Toruniu, pani Sylwia Sobczak, oferując 

nowoczesną serwerownię i obsługę techniczną gwarantującą bezpieczeństwo danych medycznych. 

W chwili obecnej trwają konsultacje prawników TCHP i WSZZ w Toruniu. Po konsultacjach z  

przedstawicielami środowiska podjęto decyzję o wystosowaniu listu intencyjnego o gotowości prowadzenia 

rejestru do Ministerstwa Zdrowia, które opracowuje całkowicie nowe regulacje prawne dotyczące rejestrów 

medycznych w Polsce. 

Ad. 8. Od początku kadencji zarząd podjął prace nad stworzeniem platformy certyfikacji umiejętności 

bariatrycznej. Po długiej dyskusji z członkami SCMiB opracowano regulamin certyfikacji oraz zasady jego 

przyznawania i aktualizacji (www.bariatria.tchp.pl).  

W 2019 roku wpłynęło pierwszych 6 wniosków od członków sekcji spełniających kryteria tzw. „krótkiej ścieżki” 

certyfikacji. Po analizie wniosków przez zarząd sekcji jednogłośnie przyznano certyfikat następującym 

kandydatom: 

 Krzysztof Paśnik – 1/B19489/2019 

 Maciej Michalik – 2/B19490/2019 

 Andrzej Budzyński – 3/B19491/2019 

 Piotr Myśliwiec – 4/B19492/2019 

 Wiesław Tarnowski – 5/B19493/2019 

 Mariusz Wyleżoł  - 6/B19494/2019 

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się podczas konferencji bariatrycznej 3.06.2019 w Toruniu. Tym 

samym rozpoczął się etap przyjmowania zgłoszeń do certyfikacji kolejnych członków w oparciu o regulaminową 

komisję, powołaną przez zarząd SCMiB spośród certyfikowanych chirurgów należących do SCMiB. Do tego 

celu także zmodyfikowano i zautomatyzowano system informatyczny na stronie internetowej sekcji. 

Ad. 9 Przez całą kadencję zarząd podejmował się koordynacji wieloośrodkowych badań naukowych 

kierowanych przez Piotra Majora i dotyczących różnych problemów związanych z leczeniem otyłości.   

Efektem tego są następujące publikacje: 

 Challenges associated with bariatric surgery – a multi-center report - opublikowane w Videosurgery  6 ośrodków 

bariatrycznych) IF-0,853 

 Type 2 Diabetes Mellitus and Preoperative HbA1c Level Have no Consequence on Outcomes after Laparoscopic 

Sleeve Gastrectomy-a  Cohort Study - opublikowane w Obesity Surgery  7 ośrodków bariatrycznych) IF – 3,895 

 What makes bariatric operations difficult – results of a national survey opublikowane w Medicina  3 ośrodki 

bariatryczne), IF - 1,429 

W trakcie opracowania jest materiał do publikacji: 

http://www.bariatria.tchp.pl/
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 Korelacja CRP i wyników leczenia bariatrycznego  

 wpływ laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka na długotrwałą remisję cukrzycy typu 2  

Rozpoczęta została rekrutacja do kolejnego badania o wpływie powikłań na efekty leczenia bariatrycznego 

Ad. 10 Dwukrotnie wystosowano list Prezesa SCMiB do Prezesów Polskiego Towarzystwa Medycyny 

Rodzinnej i PTBO z propozycją współpracy, niestety pozostały one bez odpowiedzi. 

W kwietniu 2019 zgłoszono propozycję przedstawienie Macieja Michalika jako kandydata SCMiB na kolejnego 

Prezesa TCHP (2021-23). W wyniku przeprowadzonego głosowania zaakceptowano tę kandydaturę   30 Tak – 

90,6%, 2 Nie – 6,3%,, 1 Wstrzymujący się -3,1%). 

Dr hab. n. med. Jacek Szeliga 

8. 

SEKCJA CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ 

Sekcja Chirurgii Rekonstrukcyjnej liczy obecnie 294 członków różnych specjalności zabiegowych w tym 95 

chirurgów onkologicznych, 70  otolaryngologów i chirurgów szczękowo-twarzowych, 37 chirurgów 

plastycznych oraz 92 członków innych dziedzin zabiegowych.  

W kwietniu b.r. minęła dwuletnia kadencja zarządu sekcji, w związku z tym, zgodnie z przyjętym regulaminem 

sekcji odbyły się nowe wybory przewodniczącego oraz pozostałego składu zarządu. 

W głosowaniu wzięło udział 60 członków sekcji. Podczas tajnego głosowania wybrano nowy skład zarządu 

Sekcji Chirurgii Rekonstrukcyjnej w składzie: 

Przewodniczący: dr. n. med. Maciej Grajek 

Wiceprzewodniczący: dr n. med. Rafał Ulczok 

Sekretarz: lek. med. Dominik Walczak 

Wśród głównych celów postawionych i osiągniętych przez członków sekcji należy wymienić:  

1. Organizacja II Międzynarodowego Sympozjum Chirurgii Rekonstrukcyjnej w  Gliwicach (20 listopad 2015). 

2. Kontynuacja współpracy pomiędzy Sekcją Chirurgii Rekonstrukcyjnej a MD Anderson Cancer Center w 

Houston, dotyczącą realizacji wspólnych badań klinicznych oraz porównania osiągniętych wyników leczenia 

operacyjnego. 

3. Uczestnictwo w Zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Waikoloa, Hawaje 

2017 i zdobycie I nagrody w kategorii „best case” za pracę dotyczącą złożonego przeszczepu narządów szyi. 

4. Kontynuacja działań w ramach wieloośrodkowego zespołu do transplantacji twarzy oraz krtani, opracowanie 

algorytmu postępowania przy pobieraniu i allotransplantacji narządowych. Od maja 2013 do dnia dzisiejszego 

wykonano dwa przeszczepy allogeniczne twarzy oraz jeden przeszczep krtani z tchawicą, tarczycą, 

przytarczycami, dolnym gardłem, przełykiem i powłokami skóry szyi. Z uwagi na pozyskanie kolejnych biorców 

zespół jest w ciągłej gotowości. 

5. Organizacja cyklicznych kursów z zakresu podstaw chirurgii rekonstrukcyjnej oraz mikrochirurgii, jak 

również prowadzenie kursów z zakresu podstaw leczenia chirurgicznego nowotworów głowy i szyi. 

6. Opracowywanie nowatorskich technik chirurgii rekonstrukcyjnej oraz modyfikacji znanych wolnych płatów w 

oparciu o ćwiczeniach na zwłokach oraz ich zastosowanie w praktyce klinicznej. 

W II Międzynarodowym Sympozjum Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Gliwicach (20 listopad 2015) uczestniczyło 

ponad 100 uczestników, którzy mieli możliwość zapoznania się z doświadczeniami członków Sekcji Chirurgii 

Rekonstrukcyjnej oraz zaproszonych gości-wykładowców w dziedzinach chirurgii rekonstrukcyjnej i 

mikronaczyniowej. 

W kursach podstaw chirurgii rekonstrukcyjnej oraz mikrochirurgii organizowanych przez sekcję udział wzięło 

łącznie 22 osób, które zapoznały się zasadami pobierania i preparowania płatów wolnych podczas ćwiczeń na 

zwłokach, a dzięki ćwiczeniom na mikroskopach opanowały podstawy wykonywania mikrozespoleń 

naczyniowych. 
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Wśród planów na przyszłość należy wymienić:  

 pozyskiwanie nowych członków sekcji chirurgii rekonstrukcyjnej, 

 kontynuacja współpracy z Ośrodkiem Chirurgii Plastycznej MD Anderson Cancer Center w Houston, 

 opracowywanie kolejnych nowatorskich technik chirurgii rekonstrukcyjnej,  

 realizacja projektu Ministerstwa Zdrowia pt. „Nowatorskie techniki chirurgii rekonstrukcyjnej w tym przeszczep 

twarzy”  

 organizacja i szkolenie chirurgów podczas kursu podstaw chirurgii rekonstrukcyjnej oraz mikrochirurgii,  

 kształcenie członków sekcji podczas odbywanych w naszym ośrodku staży w ramach specjalizacji w dziedzinach 

zabiegowych. 

Dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk 

9. 

SEKCJA CHIRURGII URAZOWEJ 

Skład Zarządu:  

Prezes sekcji: dr hab. Adam Nogalski prof. nadzw. 

Vice Prezes sekcji: prof. dr hab. Jerzy Lasek 

Sekretarz sekcji: dr n. med. Tomasz Lübek 

Członkowie zarządu:  

 prof. dr hab. Krzysztof Słowiński,  

 prof. dr. hab. Leszek Brongel,  

 prof. dr. hab. Jerzy Robert Ładny,  

 ppłk dr hab. Mirosław Dziekiewicz,  

 prof. dr Piotr Paluszkiewicz,  

 dr hab. Pawł Grala,  

 prof. dr. hab. Jerzy Jabłecki, 

 dr n. med. Adam Domanasiewicz 

W dniu 28-09-2017, w trakcie 68 Kongresu TChP w Krakowie, odbyło się Walne Zebranie członków 

Sekcji Chirurgii Urazowej TChP.  

Najistotniejszym tematem zebrania były perspektywy dalszej działalności sekcji.  

Podjęto decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu połączenie z sekcją chirurgii wojskowej TChP.  

Na zebraniu obecni byli także przedstawiciele Zarządu Sekcji Chirurgii Wojskowej TChP Prof. Marek 

Maruszyński i dr hab. Mirosław Dziekiewicz, wspólnie przyjęto harmonogram działań na najbliższą przyszłość.  

Ustalono, że w trakcie 69 Kongresu TChP w Krakowie obie sekcje zorganizują wspólną sesję tematyczną 

wspólną dla sekcji Chirurgii Urazowej i Sekcji Chirurgii Wojskowej, na której nastąpi oficjalne rozwiązanie obu 

sekcji i powołanie nowej sekcji z nazwą „Sekcja Chirurgii Urazowej i Wojskowej” oraz zostaną przeprowadzone 

wybory do władz nowo powołanej sekcji. W związku z powyższym Walne Zebranie Członków Sekcji Chirurgii 

Urazowej TChP zdecydowało o przedłużeniu kadencji obecnego Zarządu, bez przeprowadzania wyborów do 

czasu oficjalnego rozwiązania Sekcji. 

Do czasu połączenia obie sekcje będą ściśle współpracowały w zakresie organizacji konferencji i osobnych sesji 

w czasie konferencji i kongresów, które poświęcone będą zagadnieniom leczenia następstw urazów w warunkach 

pokojowych i na polu walki. Podjęte zostaną również działania mające na celu zachęcenie lekarzy chirurgów 

i pokrewnych specjalizacji do aktywnego włączenia się w  działalność sekcji.  

Podjęto także decyzję o konieczności rozszerzenia zakresu zainteresowania sekcji o tematy z dziedzin 

pokrewnych jak:  

 chirurgia i medycyna ratunkowa w podróży i w warunkach ekstremalnych, 

 chirurgia ratunkowa  

 działania chirurgiczne i ratunkowe w zdarzeniach masowych i  katastrofach. 
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Działalność Sekcji w okresie sprawozdawczym   lata 2017-2019) przyjmowała różne formy mające na celu 

poprawę jakości leczenia pacjentów poszkodowanych w wyniku urazu i integrację ośrodków zajmujących się 

leczeniem następstw urazów.  

Członkowie sekcji brali bezpośredni udział w pracach legislacyjnych towarzyszących monitorowaniu 

funkcjonowania Centrów Urazowych w Polsce  prof. dr. hab. Jerzy Robert Ładny). Uczestniczyli także 

w pracach Zespołów Ekspertów powoływanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia mających na celu poprawę 

zasad finansowania leczenia pacjentów w Centrach Urazowych (prof. dr. hab. Leszek Brongel). 

W okresie sprawozdawczym kontynuowano współpracę z  Polskim Towarzystwem Medycyny Ratunkowej, 

które identyfikowane jest jako organizacja, której działalność w znacznym zakresie pokrywa się z głównym 

nurtem zainteresowań Sekcji Chirurgii Urazowej i  Chirurgii Wojskowej TChP.  

Podjęto także międzynarodową współpracę z European  Society for Trauma and Emergency Surgery  ESTES). 

Dotychczas współpraca z ESTES polega na członkostwie indywidualnym członków Sekcji Chirurgii Urazowej i 

trwają prace nad jej poszerzeniem poprzez członkostwo instytucjonalne Sekcji. 

Uczestnictwo czynne i współorganizacja konferencji sympozjów i kongresów naukowych w okresie 

sprawozdawczym: 

1. 6 Zimowa Konferencja Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii Karpacz, 1 – 4 marca 2017 r. 

Organizacja sesji: Ogólnoustrojowe następstwa ciężkich urazów. Prowadzący Adam Nogalski Leszek Brongel 

2. TRAUMATOLOGIA w XXI wieku – co nowego? Współczesne doświadczenia oddziałów zabiegowych, 

centrów urazowych i pola walki. Warszawa 1-3. 06. 2017. 

3. Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej Lublin 18  – 21. 11. 2017r. 

Organizacja 3 sesji tematycznych:  

 Nowe wyzwania w medycynie ratunkowej IV: chirurgia ratunkowa i chirurgia pola walki. Prowadzący: M. 

Maruszyński, A. Nogalski, M.  Dziekiewicz.  

 Nowe wyzwania w medycynie ratunkowej V: medycyna ratunkowa w warunkach ekstremalnych (medycyna 

górska, medycyna sportowa, ratownictwo morskie, medycyna podróży). Prowadzący: A. Domanasiewicz, P. 

Podsiadło. 

 Nowe wyzwania w medycynie ratunkowej w dobie zagrożeń terrorystycznych i katastrof. Prowadzący: M, 

Goniewicz, A. Nogalski. 

4. XXV Zimowa Konferencja Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii, Karpacz, 7 – 10 marca 2018 r. 

Organizacja sesji: Zasady organizacji optymalnego systemu leczenia następstw urazów. Prowadzący A. Nogalski 

K. Sosada. 

5. X Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej 14  – 16  czerwca 2018., Wykłady: M. 

Dziekiewicz 

6. XVII Konferencja Naukowo_Szkoleniowa. Postępy w Chirurgii Naczyń Kazimierz Dolny, 20-22 kwietnia 

2018 r. Prowadzenie sesji i wykłady: M.  Dziekiewicz. 

7. Vascular Cracow Summit 2018, 19 -20 Oct 2018 5th Edition of the Cracow Vascular Summit 3rd Edition of 

the Meeting of Polish Foreign Vascular Specialists Wykłady: M. Dziekiewicz. 

8. Uczestnictwo czynne członków sekcji w Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa 

Medycyny Ratunkowej, Jelenia Góra, 20–23 marca 2019 roku i organizacja sesji tematycznej: „Następstwa 

ciężkich urazów, zasady postępowania w warunkach pokojowych i na polu walki”. Prowadzący A . Nogalski, 

M.  Dziekiewicz 

Plany organizacyjne na 2019r: 

1. Uczestnictwo czynne członków sekcji w Światowym Zjeździe Chirurgów i 69 Kongresie Towarzystwa 

Chirurgów Polskich, Kraków 11 - 15. 08. 2019r 

2. Działalność wydawnicza: od 2008r nadal, pod patronatem Sekcji Chirurgii Urazowej TChP wydawany jest 

kwartalnik „ Ostry Dyżur”  ISDN: 1898-3316) – 3 pkt MNiSW. 

Wśród innych planów na przyszłość należy wymienić dalsze zacieśnianie współpracy z sekcją Chirurgii 

Wojskowej TChP, które zgodnie z ustaleniami z ostatnich spotkań prawdopodobnie zaowocuje połączeniem obu 

sekcji. 

Dr hab. n. med. Adam Nogalski prof. nadz 



 

47 

 

 

10.  

SEKCJA ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO I  DOJELITOWEGO 

W minionej kadencji 2017 - 2019 członkowie Sekcji brali udział w licznych spotkaniach 

organizowanych przez środowiska chirurgiczne związanych z wdrażaniem postępowania metabolicznego u 

ciężko chorych w  trakcie leczenia chirurgicznego. 

Po wyborach w czerwcu 2017 przedstawiciele sekcji uczestniczyli czynnie w 68 Kongresie Towarzystwa 

Chirurgów Polskich ,który odbył się w Krakowie.  

W trakcie Zjazdu przedstawiono problemy leczenia żywieniowego na sesji zjazdowej organizowanej przez 

sekcje ŻPiD: 

Sesja: „Żywieniowe i metaboliczne przygotowanie chorego do rozległego zabiegu operacyjnego” 

1. Prof. dr hab.n.med. Piotr Paluszkiewicz: Aspekty metaboliczne rozległego zabiegu operacyjnego. 

2. Prof. dr hab.n.med.  Maciej Słodkowski: Interwencja metaboliczna u  chorych po dużych zabiegach 

chirurgicznych. 

3. Dr hab. n. med. Jacek Sobocki: Optymalizacja leczenia przetok jelitowo-atmosferycznych – doświadczenia 

ośrodka specjalistycznego. 

4. Dr n. med. Włodzimierz Cebulski :Ciężkie ostre zapalenie trzustki- problemy leczenia żywieniowego u 

chorych wymagających operacji. 

5. Dr hab. n. med. Stanisław Kłęk : Co warto zmienić u chorego przed i po operacji żeby poprawić wyniki 

leczenia ? 

W sesji wzięło udział ponad 80 uczestników Zjazdu a tematyka sesji spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem. 

Sesji przewodniczyli: Prof. S. Rudzki, dr hab. med. Stanisław Kłek i dr n.med. Włodzimierz Cebulski 

Po Kongresie członkowie sekcji uczestniczyli w spotkaniach oddziałów krajowych TChP : 

1. 23.11.2017r Oddział Białostocki TChP: 

 „Czego potrzebuje chirurg w procesie trudno gojących się ran,” 

dr hab. med. Z. Kamocki, dr W. Cebulski 

2. 07.12.2017 r: Oddział Warszawski TCHP: 

 Żywienie dojelitowe w chirurgii, dr Włodzimierz Cebulski 

 Żywienie pozajelitowe w chirurgii, dr hab. Jacek Sobocki 

 Wczesne żywienie doustne i dojelitowe po pankreatoduodenektomii, dr  Marcin Makiewicz  

 Protokół ERAS., dr Maciej Krasnodębski 

3. 21.04.2018 r: Konferencja naukowo-szkoleniowa UMG: Nowe trendy żywienia w chorobach przewlekłych. 

Gdynia – Dr W.Cebulski 

W czerwcu 2018 roku podczas XXI Zjazdu i XXXIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego 

Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego I Dojelitowego i Metabolizmu po raz 6, wspólnie, odbyła się XII 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego TChP. W tym wspólnym 

święcie „żywieniowców” wzięło udział ok 400 uczestników.  

Przedstawiciele Sekcji wygłosili szereg referatów, w tym w trakcie sesji: Żywienie w chirurgii trzustki. 

 Maciej Słodkowski: Jak poprawić wyniki leczenia raka trzustki 

 Piotr Paluszkiewicz (Lublin): Płynoterapia w ostrych oligowolemiach- następstwa metaboliczne i koagulogiczne  

 Stanisław Kłęk: Żywienie w chorobach trzustki: więcej kontrowersji niż pewności?  

 Marek Wroński: Ciężkie przetoki trzustkowe- problem chirurgiczny i  metaboliczny  

 Marek Makiewicz : Wczesne żywienie doustne lub dojelitowe u chorych po pankreatodudenektomii materiał 

własny . 
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W dniach 19-20.10.2018 r w Katowicach odbyły się VII Międzynarodowe Dni Trzustkowe pod przewodnictwem 

Prof. Pawła Lampego. 

Udział w spotkaniu na zaproszenie organizatorów wziął udział dr  W. Cebulski ,który przybliżył uczestnikom 

temat: Żywienie w chorobach trzustki – kiedy doustne, dojelitowe, dożylne ? 

W trakcie II Podlaskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Białymstoku zorganizowanej 

w dniach 29  - 30.11.2018, pod przewodnictwem Prof. B. Kedry, członkowie sekcji wzięli czynny udział w 

organizacji spotkania(doc. Z. Kamocki), a także w panelu dyskusyjnym Wybrane zagadnienia chirurgii w wieku 

podeszłym związanym z interwencją metaboliczną u osób starszych. 

W latach 2017 – 2019 podjęto pracę przy aktualizacja Standardów Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego pod 

red. Prof. S.Kłęka z współudziałem członków sekcji, będących jednocześnie członkami PPLSPEN. 

Członkowie Sekcji uzyskali aprobatę Prezesa TCHP dla wsparcia inicjatywy Prezesa POLSPEN Prof. S.Kłęka  

p.t: Ocena terapii żywieniowej w polskich szpitalach. 

Badanie przeprowadzono w dniach 19 – 23. 06.2019. W badaniu wzięło udział kilkadziesiąt szpitali w Polsce. Na 

podstawie badania dokonano analizy codziennej praktyki w  zakresie leczenia żywieniowego: doustnego, poza- i 

dojelitowego w szpitalach w Polsce. Autor badania Prof. S. Kłęk przedstawił wyniki badania na spotkaniu z 

mediami w czerwcu 2018 roku. Sekcję reprezentował dr W.  Cebulski.  

W dniach 13.06. – 15.06. odbywa się XXI Zjazd POLSPEN wraz z XIV Konferencją Sekcji Żywienia Poza- i 

Dojelitowego TCHP, 

W pierwszym dniu Zjazdu odbyło się zebranie wyborcze, na którym dokonano wyboru nowego 

przewodniczącego Sekcji. Został nim Prof. dr hab. med. Maciej Słodkowski. 

Plany na przyszłość przedstawi nowy Zarząd na najbliższym spotkaniu. 

Dr n. med. Włodzimierz Cebulski 

11. 

SEKCJA ZAKAŻEŃ CHIRURGICZNYCH 

Zarząd Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich, wyłoniony w toku zebrania 

wyborczego w dniu 30 września 2017 roku w trakcie trwania 68. 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, które podejmą tematykę powikłań 

septycznych jako element swojej aktywności. 

Zarząd przyjął następujące zadania do wykonania w kadencji 2017 – 2019: 

1. weryfikacja i uaktualnienie listy członków Sekcji, 

2. opracowanie standardów profilaktyki i leczenia zakażeń chirurgicznych z uwzględnieniem specyfiki 

poszczególnych specjalności zabiegowych, 

3. reaktywacja strony internetowej Sekcji; dostęp do zaleceń i  standardów postępowania, 

4. organizacja sesji Sekcji Zakażeń Chirurgicznych w czasie Kongresu TChP, 

5. organizacja konferencji naukowej poświęconej zakażeniom w  specjalnościach zabiegowych  w zależności od 

możliwości), 

6. reaktywacja współpracy z Polskim Towarzystwem Zakażeń Szpitalnych  vide pkt. 5). 

Ad 2 Opracowane niektóre standardy znajdują się na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Zakażeń 

Szpitalnych. Ewentualne wypracowanie standardów w innych, szczegółowych dziedzinach będzie przedmiotem 

dalszej analizy sytuacji, łącznie z analizą informacji na stronach internetowych poszczególnych towarzystw 

i sekcji tematycznych. Podjęto w tej sprawie rozmowy z Zarządem Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych. 

Ad 3. Aktualny jest, już wcześniej sygnalizowany przez Panią Profesor Jadwigę Snarską, Past-Prezesa Sekcji 

Zakażeń Chirurgicznych, problem z próbą „podpięcia” strony internetowej do strony internetowej Towarzystwa 

Chirurgów Polskich; strona Sekcji utrzymywana przez BOKIZ Poznań. 

Nie udało się znaleźć sponsora, który przejąłby profesjonalny nadzór nad zreaktywowaną stroną internetową 

Sekcji. Szczególnym utrudnieniem w tym zakresie, sygnalizowanym także przez inne sekcje oraz Polskie 
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Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, są prawne uwarunkowania wynikające z zapisów INFARMY  produkty 

medyczne) oraz MedTech Europe (wyroby medyczne). 

Ad 4. Ze względu na to, że najbliższy, 69. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich w Krakowie w terminie 

11-15 sierpnia 2019 roku odbędzie się w połączeniu z 48th World Congress of Surgery  WCS), zgodnie z  

przyjętym programem, który nie przewiduje w trakcie trwania tego Kongresu możliwości zorganizowania sesji 

poświęconej powikłaniom septycznym tak, jak było to w zwyczaju do tej pory, sesja taka zaplanowana zostanie 

podczas następnego kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich. 

Ad 5 i 6. Niezwłocznie po zatwierdzeniu nowego Zarządu Sekcji, nawiązano kontakt z  Zarządem Polskiego 

Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych. Ponieważ harmonogram XVIII Konferencji Naukowej Polskiego 

Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, zaplanowanej w Krakowie na 25 - 27 kwietnia 2018 roku, został już 

wcześniej zatwierdzony, nie było możliwości zorganizowania wspólnego przedsięwzięcia, tzn. Polskiego 

Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych oraz Sekcji Zakażeń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Konferencja 

Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych była organizowana razem z International Federation of Infection 

Control  IFIC) i stąd nastąpiło wcześniejsze, niż zwykle, przygotowanie i zatwierdzenie programu naukowego 

konferencji. 

W 2018 roku powołano także nowy Zarząd Towarzystwa. Nawiązano więc kontakt z nową Przewodniczącą – dr 

Martą Wałaszek oraz członkiem Zarządu – prof. Małgorzatą Bulandą. Wobec braku możliwości zorganizowania 

wspólnej sesji naukowej w czasie trwania najbliższego Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich w Krakowie, 

ustalono wstępnie, że taka sesja zostanie zorganizowana w 2020 roku. 

Sekcja Zakażeń Chirurgicznych TChP, zgodnie z regulaminem nadal nie pobiera składek od członków. 

Niewątpliwie, na ograniczony zakres realizacji zadań, przyjętych na początku kadencji 2017 -2019, miała wpływ 

nagła choroba Przewodniczącego Sekcji Zakażeń Chirurgicznych, która na relatywnie długi czas wyłączyła go z  

aktywności na rzecz Sekcji. 

Na XI i XII posiedzeniu Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich przyjęto propozycję organizacji 

zebrania sprawozdawczo-wyborczego Sekcji Zakażeń Chirurgicznych w trakcie trwania 69. Kongresu 

Chirurgów Polskich w Krakowie w dniach 11-15 sierpnia 2019 roku. Informacja o przebiegu zebrania 

wyborczego Sekcji na kadencję 2019 – 2021 zostanie przekazana po 15 sierpnia br. 

Prof. dr hab. n. med.  Sławomir Nazarewski 

12. 

SEKCJA CHIRURGII ENDOKRYNOLOGICZNEJ 

Podsumowanie działalności Sekcji w okresie kadencji 2017-2019 

Aktualna liczba członków w sekcji: 176 

Aktualna liczba członków klubu: 65 

 członkostwo w Klubie obliguje wykonanie ponad 200 operacji z  zakresu chirurgii gruczołów dokrewnych 

rocznie). 

Rocznie w indeksowanych periodykach medycznych ukazuje się ~2000 prac z  dziedziny Chirurgii 

endokrynologicznej ( w tym > 40 polskich). 

Rocznie w Polsce wykonujemy ponad: 

 30 tysięcy tyreoidektomii w tym 10% operacji raka tarczycy  istotna tendencja wzrostowa!) 

 1000 adrenalektomii (wzrost odsetka incidentaloma) 

 600 paratyroidektomii  przeważają gruczolaki przytarczyc, wzrost odsetka raków!) 

Istotnym postępem w chirurgii tarczycy i przytarczyc w ostatnich pięciu latach jest rozpowszechnienie 

NEUROMONITORINGU. 

30% raków tarczycy w Polsce operujemy z użyciem ciągłego zapisu sygnału z nerwów krtaniowych. Pozwoliło 

to na obniżenie odsetka porażeń poniżej 1,5%. 
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Kolejnym osiągnięciem środowiska Patologów, Endokrynologów i Chirurgów jest ocena cytologii guzów 

tarczycy z podziałem w skali Bethesda. 

Rokrocznie przedstawiamy przegląd piśmiennictwa z naszej dziedziny na Sympozjum „Chirurgia Co Nowego”. 

Czołowe Ośrodki Chirurgii Endokrynologicznej organizują cykliczne kursy z zakresu chirurgii gruczołów 

dokrewnych dla lekarzy w trakcie specjalizacji z  zakresu chirurgii ogólneji z endokrynologii. 

Prowadzimy dwutygodniowe kursy doskonalące dla specjalistów z zakresu chirurgii w trakcie których uczestnicy 

asystują do zabiegów i poznają nowe techniki operacji w tym neuromonitoring i techniki videoskopowe. 

Sympozja zorganizowane przez Sekcję: 

 VI.2014 - Śląski Uniwersytet Medyczny – Prof. Jacek Gawrychowski 

 IX.2015 – Kraków – Prof. Marcin Barczyński - I Światowy Kongres Neuromonitoringu 

 VI.2016 – Warszawa – Prof. Maciej Otto 

 X.2016 – Gliwice – Centrum Onkologii – Prof. Barbara Jarząb 

 IX.2017 – Kraków – 3 Sesje na Kongresie Chirurgii – Prof. Marcin Barczyński, Prof. Aleksander Konturek 

 V.2018 – Białystok – Prof. Jacek Dadan, Prof. Piotr Myśliwiec 

Sympozja organizowane przez Sekcję w 2019r.: 

 30-31.V.2019 – Łódź – Prof. Krzysztof Kuzdak - 25 Zjazd Sekcji połączony z XV spotkaniem klubu 

 11-15.X.2019 – Kraków – Prof. Krzysztof Paśnik, Prof. Marcin Barczyński 48 Światowy Kongres Chirurgii 

W styczniu 2019 roku w Łodzi wykonano pierwszy w Polsce zabieg usunięcia płata tarczycy techniką przezustną 

TOVAT – Prof. Lech Pomorski. 

W lutym 2019 roku wydano książkę z serii Biblioteka Chirurgia Onkologa pt:” Nowe strategie leczenia raka 

tarczycy”. 

Dwa rozdziały podręcznika przygotowali członkowie naszej sekcji: Prof. M. Dedecjus,Prof. A. Czarnecka, Prof. 

M. Barczyński, Prof. K.  Kuzdak. 

W roku 2018 recenzowałem dwie habilitacje z dziedziny Chirurgii Endokrynologicznej 

 dr n. med. Beaty Wojtczak z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiui  

 dr n. med. Waldemara Balcerzaka – obrona przed Radą Wydziału Lekarskiego UM we Wrocławiu. 

Jako Przewodniczący Sekcji należę do zespołu, który przygotowuje pytania z  Chirurgii dla Absolwentów 

Wydziału Lekarskiego zdających testowy Lekarski Egzamin Państwowyoraz pytania dla lekarzy specjalizujących 

się w zakresie chirurgii- test zaliczeniowy. 

W dniu 31 maja 2019 w trakcie 25. Zjazdu Sekcji połączonego z XV spotkaniem Klubu w Łodzi 

przeprowadzono Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w trakcie, którego po uzyskaniu absolutorium 

złożyłem dymisję z funkcji Przewodniczącego Sekcji.  

W tajnym głosowaniu jednogłośnie Funkcję Przewodniczącego powierzono Jackowi Gawrychowskiemu 

Prof. dr hab. n. med.  Krzysztof Kuzdak 

12. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA MŁODYCH CHIRURGÓW 

Podczas 68 Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich w Krakowie odbyło się zebranie wyborcze z udziałem 

Przedstawicieli Młodych Chirurgów podczas których wybrano na kolejną kadencję Przewodniczącego Koła 

Młodych Chirurgów przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Chirurgów Polskich w osobie dra n. med. Mateusza 

Majewskiego oraz zgodnie ze statutem po raz pierwszy wybrano Przewodniczącego Elekta Koła Młodych 

Chirurgów przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Chirurgów Polskich w osobie dr Michaliny Piasek 

Przewodniczący za główny cel swojej działalności przedsięwziął rozszerzenie struktur Koła Młodych Chirurgów 

 niestety po wyborach w 2017 roku 8 spośród przedstawicieli wojewódzkich KMCh ukończyło specjalizację 
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kończąc również kadencję w Oddziałach Regionalnych TChP. Na ich miejsce zostało ustanowionych jedynie 3 

przedstawiciel wojewódzkich Koła Młodych Chirurgów), werbowanie nowych Członków Towarzystwa 

Chirurgów Polskich wśród osób młodych oraz współpracę doradczą w pracach Zarządu Głównego Towarzystwa, 

ze szczególnym wskazaniem na sprawy dotyczące Młodych Chirurgów. 

Dla sprawnego funkcjonowania Koła na bazie serwisu internetowego rozszerzono działalność konta na 

Facebook’u mające w chwili obecnej około ponad 200 członków będących członkami TChP. Przeprowadzona 

została również akcja wysyłania wiadomości w  postaci email celem zwiększenia informacji o Kole Młodych 

Chirurgów wśród rezydentów z Chirurgii Ogólnej. 

Ponowiono prośbę kierowaną do Zarządu danego Oddziału TChP, który nie posiadał przedstawiciela w Kole 

Młodych Chirurgów o  zmianę takiego stanu rzeczy dzięki czemu w chwili obecnej Koło Młodych Chirurgów 

ma 14 prężnie działających przedstawicieli. 

Przewodniczący Koła brał czynny udział we wszystkich zebraniach Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów 

Polskich biorąc udział w  jego pracach.  

Przewodniczący Koła brał czynny udział w komisji stypendialnej oraz w komisji ds. Kształcenia 

podyplomowego. 

Całkiem nową inicjatywą Koła Młodych Chirurgów było zorganizowanie III  zjazdu przedstawicieli Koła 

Młodych Chirurgów w Rzeszowie.  

Należy zauważyć bardzo duże zaangażowanie w pracę na rzecz Koła Młodych Chirurgów wszystkich 

przedstawicieli wojewódzkich Koła Młodych Chirurgów. 

Wspólnie z przedstawicielem Oddziału Krakowskiego podjęta została próba stworzenia kursu podstaw anatomii 

„chirurgicznej” prowadzonego na preparatach dla rezydentów Chirurgii Ogólnej, która miejmy nadzieje 

zaowocuje wpisaniem tego kursu na listę CMKP. 

Podsumowując, działania Koła Młodych Chirurgów w ubiegającej kadencji można uznać za zadowalające.  

Na szczególna uwagę zasługuje tutaj znaczne zwiększenie liczby młodych członków Towarzystwa Chirurgów 

Polskich, a więc i samego Koła. Głos tego środowiska z pewnością był słyszany podczas spotkań Zarządu i 

spotykał się zawsze z ciepłymi odpowiednim przyjęciem. 

Dr n. med. Mateusz Majewski 
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1. 

KOMISJA STYPENDIALNA 

Komisja Stypendialna TChP przeanalizowała łącznie trzynaście wniosków o stypendia zagraniczne sesjach 

jesiennej i wiosennej.  

W sesji jesiennej 2018 r. zostało przyznanych pięć stypendiów na siedmiu ubiegających się, natomiast w sesji 

wiosennej 2019 r., trzy stypendia na sześć zgłoszonych do oceny. Lekarze, którym przyznano stypendia spełniali 

kryteria zawarte w Statucie TChP. Osoby, którym nie zostały przyznane stypendia otrzymały odpowiednio 

niższą wartość punktową, a w jednym przypadku był to lekarz ubiegający się o kolejne stypendium.  

W trakcie tej kadencji, komisja stypendialna podjęła się również aktualizacji obowiązującego regulaminu 

przyznawania stypendiów. Wyniki postępowań stypendialnych jak również zmiany w regulaminie zostały 

zaakceptowane podczas posiedzeń Zarządu TChP. 

Płk dr hab. n. med. Mirosław Adam Dziekiewicz,  

2. 

KOMISJA HISTORYCZNA 

W latach 2017 – 2019 Komisja zajęła się jedynie problemem historii przejęcia przez prywatną Fundację PPCh 

Polskiego Przeglądu Chirurgicznego co całkowicie pozbawiło wpływu Zarząd Główny TChP na pismo założone 

w 1893 roku w czasie prezesury Ludwika Rydygiera. Komisja ustaliła, że Zarząd Główny TChP nie ma aktualnie 

najmniejszego wpływu na Polski Przegląd Chirurgiczny, wybór wydawnictwa, finanse a nawet kształt i grafikę 

okładki PPCh. 

Prof. dr hab. n. med. Maciej Michalik 

3. 

KOMISJA DS. CZŁONKÓW HONOROWYCH 

Komisja pracowała w następującym składzie: 

 Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski  

 prof. dr hab.n.med. Wojciech Kielan 

 prof.dr hab.n.med. Krzysztof Zieniewicz 

W bieżącej kadencji zatwierdzono poprawki do Regulaminu przyznawania Członkostwa Honorowego. Na 

posiedzeniu Zarządu w dniu 25.03.2019 zatwierdzono następujące kandydatury Członków Honorowych : 

 Profesor Steven D. Schwaitzberg 

Wnioskodawca: Lubelski Oddział Towarzystwa Chirurgów Polskich  prof. dr hab. Barbara Madej) 

 József Sándor, MD, PhD, FACS 

Wnioskodawca: Dolnośląski Oddział Towarzystwa Chirurgów Polskich  prof.dr Hab. Marta Strutyńska- 

Karpińska) 

 Prof. dr hab. Lech Sylwester Pomorski 

Wnioskodawca: Wniosek zgłoszony do ZG TChP przez Zarząd Oddziału Łódzkiego  dr hab. Sławomir 

Jabłoński) 

Uroczyste przyznanie Godności Członka Honorowego TCHP nastąpi podczas Kongresu TCHP w Krakowie 11-

15 .08.2019 

Prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski 

4. 
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KOMISJA INTERWENCYJNA 

Informuje, że w kadencji 2017-2019 nie odbyło się żadne posiedzenie komisji interwencyjnej. 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Leksowski 

5. 

KOMISJA DS. PRAKTYKI KLINICZNEJ I JAKOŚCI LECZENIA 

Skład Komisji: 

 dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł - przewodniczący 

 prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja  

 prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek  

 dr hab. n. med. Jadwiga Snarska prof. UWM  

 dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz  

 lek. Piotr Szenk  

 dr n. med. Roman Budziński  

 dr n. med. Mateusz Majewski  

Przyjętymi celami działalności Komisji w mijającej kadencji było:  

 uaktualnienie okołooperacyjnej karty kontrolnej i opracowanie zasad posługiwania się nią w warunkach bloku 

operacyjnego, 

 ponowne opracowanie formularzy świadomej zgody chorego na poszczególne rodzaje operacji,  

 wprowadzenie do codziennej praktyki wzorców protokołów operacyjnych wydanych pod patronatem 

Konsultanta Krajowego ds. chirurgii ogólnej,  

 opracowanie systemu wizytacji Oddziałów Chirurgicznych przez przedstawicieli Towarzystwa w porozumieniu z 

Konsultantem Krajowym. 

W ramach realizacji powyższych celów przygotowano we współpracy z biurem prawnym Towarzystwa 

Chirurgów Polskich uaktualnioną formułę wyrażania zgody przez chorego na zabiegi operacyjne.  

Wnioski z powyższego opracowania przedstawiono, poddając jednocześnie dyskusji podczas ogólnopolskiego 

sympozjum poświęconego postępom w chirurgii kolorektalnej w 2018 roku (organizator: prof. dr hab. n. med. 

Marek Szczepkowski).  

W kolejnym etapie opracowano wraz z biurem prawnym Towarzystwa możliwe scenariusze działalności 

gospodarczej Towarzystwa co pozwoliłoby na ponowne opracowanie wzorców świadomej zgody i ich wdrożenie 

oraz dystrybucję.  

W związku z przyjęciem nowego statutu przez Towarzystwo i planami przekazania bieżącego prowadzenia 

Towarzystwa w ręce Sekretarza Generalnego zawieszono zgodnie z propozycjami innych członków Zarządu 

Głównego działania zmierzające w tym kierunku.  

W celu uaktualnienia okołooperacyjnej karty kontrolnej przekazano przedstawicielom Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia propozycje zgłoszone przez członków Towarzystwa w tym zakresie.  

Podjęto także starania zmierzające do wdrożenia w wybranych szpitalach właściwych zasad posługiwania się 

okołooperacyjną kartą kontrolną.  

W celu wprowadzenia do codziennej praktyki wzorców protokołów operacyjnych uzgodniono ich uwzględnienie 

w przebiegu egzaminu specjalizacyjnego z chirurgii w wybranych wojewódzkich komisjach egzaminacyjnych.  

Ponadto przedstawiciele Komisji wzięli udział w konferencji organizowanej przez Ministerstwo Zdrowia, 

podczas której przedstawili stanowisko Towarzystwa odnośnie zasad zgłaszania i analizy zdarzeń niepożądanych 

opartych na modelu duńskim. Powyższa aktywność wynikała z informacji wskazujących na przygotowywaną 

w Ministerstwie Zdrowia ustawę regulującą między innymi powyższe zagadnienie.  

Jak dotychczas powyższa ustawa nie została skierowana do konsultacji społecznych.  

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł 

6. 
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KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO  

I SPECJALIZACJI 

 

Skład Komisji: 

Przewodniczący Komisji: prof. Grzegorz Wallner  

Członkowie Komisji: 

 Prof. Krzysztof Paśnik - Prezes TChP 

 Prof. Adam Dziki - Sekretarz ZG TChP, Redaktor Naczelny PPCh 

 Prof. Maciej Michalik - Vice Prezes TChP, przedstawiciel NRL 

 Prof. Wiesław Tarnowski - Skarbnik TChP, przedstawiciel CMKP 

 Prof. Zbigniew Lorenc - członek ZG TChP, Konsultant Wojewódzki ds Chirurgii Ogólnej 

 Prof. Tomasz Banasiewicz, członek TChP, przedstawiciel Konsultanta Krajowego 

 Dr hab. med. Piotr Myśliwiec - Przewodniczący Sekcji Wideochirurgii TChP 

 Dr med. Mateusz Majewski - Przewodniczący Koła Młodych Chirurgów 

 Dr med. Maciej Matłok - członek TChP, Zastępca Redaktora Naczelnego MP-Chirurgia 

W 2017 roku Minister Zdrowia powołał prof. Grzegorza Wallnera na przewodniczącego Zespołu Ekspertów, 

który miał przygotować propozycje aktualizacji programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgii 

ogólnej. W oparciu o rekomendacje przewodniczącego w skład Zespołu Ekspertów zatwierdzonego przez 

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego weszły następujące osoby: 

Przewodniczący Zespołu Ekspertów: 

Prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner, Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Ogólnej, Przewodniczący 

Komisji ZG TChP ds. Kształcenia Podyplomowego i Specjalizacji. 

Członkowie Zespołu  Ekspertów:   

1. Prof. dr hab. med. Tomasz Banasiewicz, przedstawiciel Konsultanta Krajowego, członek Zespołu Ekspertów 

2. Dr n. med. Marek Majewski, przedstawiciel Konsultanta Krajowego, członek Zespołu Ekspertów 

3. Prof. dr hab. med. Marek Dobosz, przedstawiciel Towarzystwa Chirurgów Polskich, członek Zespołu 

Ekspertów 

4.  Prof. dr hab. med. Wiesław Tarnowski, przedstawiciel Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, 

członek Zespołu Ekspertów 

5. Dr hab. med. Maciej Michalik, prof. nadzw. UW-M w Olsztynie, przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej i 

członek Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego i Specjalizacji Zarządu Głównego TChP, członek Zespołu 

Ekspertów 

Doradcy Zespołu Ekspertów reprezentujący Towarzystwo Chirurgów Polskich: 

1. Prof. dr hab. med. Krzysztof Paśnik, Prezes Elekt Towarzystwa Chirurgów Polskich, członek Komisji ZG 

TChP ds. Kształcenia Podyplomowego i Specjalizacji 

2. Dr hab. med. Zbigniew Lorenc, członek Komisji ZG TChP ds. Kształcenia Podyplomowego i Specjalizacji 

3. Prof. dr hab. med. Adam Dziki, członek Komisji ZG TChP ds. Kształcenia Podyplomowego i Specjalizacji 

4. Dr n. med. Mateusz Majewski, Przewodniczący Koła Młodych Chirurgów TChP, członek Komisji ds. 

Kształcenia Podyplomowego i  Specjalizacji 

5. Prof. dr hab. med. Marek Jackowski, Przewodniczący Sekcji Wideochirurgii TChP 

Propozycje aktualizacji programu szkolenia specjalizacyjnego w chirurgii ogólnej obejmowały między innymi 

skrócenie lub wykreślenie z listy obowiązkowych między innymi kursów  z zakresu zdrowia publicznego, 

orzecznictwa lekarskiego, prawa medycznego, z których szkolenie jest realizowane zarówno w trakcie 

końcowych lat szkolenia przeddyplomowego studentów medycyny, jak też w trakcie obowiązkowego stażu 

podyplomowego absolwentów wydziałów lekarskich Uniwersytetów Medycznych.  
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Ponadto wnioskowano o skrócenie niektórych staży kierunkowych na rzecz wprowadzenia obowiązkowych staży 

z zakresu chirurgii laparoskopowej zarówno w module podstawowym jak i w module specjalistycznym.   

Wnioskowano również o wprowadzenie międzymodułowej weryfikacji wiedzy i wyszkolenia praktycznego w 

postaci egzaminu po zakończeniu modułu podstawowego, po zdaniu którego szkolący się byliby uprawnieni do 

kontynuacji szkolenia w ramach modułu specjalistycznego.  

W trakcie prac Zespołu Ekspertów wypracowano również propozycje zmian „Programu Specjalizacji – moduł 

podstawowy i moduł specjalistyczny w chirurgii ogólnej”. Projekt ten hasłowo nazwany „Surgexcellence” 

zakłada konieczność wprowadzenia nowych form i metod szkolenia podyplomowego - specjalizacyjnego i 

doskonalącego poprzez stworzenie sieci centrów szkolenia symulacyjnego. Między innymi zaproponowano 

wprowadzenie modułów szkolenia na tkankach zwierzęcych, na tkankach ludzkich, w warunkach symulacyjnych 

na pacjentach ustrukturyzowanych, trenażerach i symulatorach jako uzupełnienie klinicznych staży 

kierunkowych.  

Zupełnie nową jakościowo była propozycja wprowadzenia do programu szkolenia specjalizacyjnego nauki w 

zakresie umiejętności prowadzenia badań naukowych i prowadzenia praktyki klinicznej zgodnie z zasadami 

medycyny opartej na faktach medycznych (EBM)  i tzw. dobrej praktyki klinicznej (GCP). Przedstawiono 

również propozycję zasad funkcjonowania i etapów szkolenia w  centrach szkolenia symulacyjnego dla chirurgii 

ogólnej i innych specjalności zabiegowych realizujących moduł podstawowy w chirurgii ogólnej.  

Członkowie Komisji wchodzili w skład grupy autorów, którzy opracowywali pytania testowe z chirurgii ogólnej 

do: Lekarskich Egzaminów Końcowych, Lekarsko-Dentystycznych Egzaminów Końcowych oraz Państwowych 

Egzaminów Specjalizacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej.  

Wielokrotnie byli również powoływani w skład komisji egzaminacyjnych ustnych egzaminów z chirurgii 

ogólnej, komisji weryfikujących proces szkolenia poza Polską, skrócenia czasu realizacji program szkolenia 

specjalizacyjnego itp. Ponadto wchodzili w skład komisji Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi 

weryfikujących ostateczny wybór pytań do egzaminów PES. Na podstawie rekomendacji członków Komisji ZG 

TChP ds. Kształcenia Podyplomowego i Specjalizacji co roku są opracowywane wykazy proponowanego 

piśmiennictwa obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne i przygotowujących się do 

egzaminów specjalizacyjnych PES w dziedzinie chirurgii ogólnej w sesjach egzaminacyjnych 2017-2018-2019.  

W ramach współpracy ze środowiskiem chirurgów, oraz w oparciu o działania członków TChP, w tym członków 

Komisji ZG TChP ds. Kształcenia Podyplomowego i Specjalizacji w kadencji 2017-2019 były realizowane różne 

aktywności w zakresie szeroko pojętej edukacji w chirurgii ogólnej. Między innymi w tym czasie odbyły się 

dwie Konferencje Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej w Ossie  2017), Lublinie  2018), 

trzecia Konferencja zaplanowana jest na wrzesień 2019 roku  Olsztyn) w trakcie których przedstawiano 

problemy i prowadzono dyskusje na temat trudności w realizacji szkolenia specjalizacyjnego w chirurgii ogólnej.  

W spotkaniach tych brali również udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i inny Konsultanci Krajowi w 

dyscyplinach zabiegowych oraz z anestezjologii i intensywnej terapii.  W 2018 roku w trakcie I Kongresu 

Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej z udziałem światowej sławy chiururgów jedna z sesji była poświęcona 

problemom szkolenia specjalizacyjnego między innymi w USA, Japonii, Krajach Unii Europejskiej i w Polsce.  

Z inicjatywy Przewodniczącego Komisji, pełniącego również funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie 

Chirurgii Ogólnej w pierwszym półroczu 2019 roku zorganizowano cykl 4 Konferencji „Skalpel 2019” w 

Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, w trakcie których dyskutowano na temat projektu „Surgexcellence” 

i trudności w realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego przez rezydentów chirurgii ogólnej.  

Wnioski wynikające z tych spotkań zostały przekazane do Ministerstwa Zdrowia w sprawozdaniu Konsultanta 

Krajowego. W drugiej połowie 2019 roku zaplanowane są kolejne 4 spotkania w ramach Konferencji „Skalpel 

2019” w  Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Lublinie.  

Począwszy od 2017 roku z udziałem członków Komisji ZG TChP ds. Kształcenia Podyplomowego i 

Specjalizacji w oparciu o ankietę wśród rezydentów chirurgii opracowano nową formę szkolenia internetowego 

on-line pod nazwą „Polskie Interdyscyplinarne Konsylium Chirurgiczne – PIKCh”. Projekt ten jest realizowany 

w logistycznej współpracy z firmą SansSouci. Wyniki ankiety przedstawiono poniżej. 

1. Jak często ma Pan/Pani do czynienia z przypadkami, które wymagają konsultacji? 

 4-5/miesiąc  8% 

 2/miesiąc  8% 

 2-3/miesiąc  15% 

 1/2 miesiące  8% 

 często   15% 
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 codziennie  15% 

 2-3/dziennie   8% 

 różnie   15% 

 kilka/tyg  8* 

2. Jak radzi sobie Pan/Pani w takiej sytuacji? 

 konsultuję z przełożonym, kolegą itp.    61% 

 szukam informacji w materiałach naukowych   28% 

 inne: konsultacja w ośrodkach referencyjnych, sam konsultuję 11% 

3. W jakim czasie oczekiwałby/aby Pan/Pani konsultacji zgłoszonego przypadku, z wyłączeniem przypadków 

nagłych? 

 1-2 tygodnie   8% 

 2-3 dni   15%  

 W tym samym dniu 15% 

 Natychmiast  31% 

 1 tydzień   31% 

4. Jaką formą konsultacji poza zgłoszeniem przypadku, jest Pan/Pani zainteresowany/a 

 biernym uczestnictwem (możliwością słuchania) w celach edukacyjnych 18% 

 zadawaniem pytań na czacie i uzyskiwaniem odpowiedzi na bieżąco 44% 

 głosowym zadawaniem pytań i uzyskiwaniem odpowiedzi na bieżąco 19% 

 inną np.: uczestnictwo w konsylium 19% 

5. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a możliwościę korzystania z archiwum prezentacji przypadków? 

 tak 92% 

 nie 8% 

6. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a otrzymywaniem informacji o PIKCH drogą e- mailową? 

 tak 92% 

 nie 8% 

7. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o PIKCH? 

 z newslettera     20% 

 z ulotki      20% 

 od przedstawiciela firmy    7% 

 dopiero na tej konferencji    46% 

 z innego źródła: od konsultanta krajowego  7% 

 

W ramach działalności Komisji ZG TChP ds. Kształcenia Podyplomowego i Specjalizacji oraz zadań 

Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Ogólnej wspólnie z Towarzystwem Chirurgów Polskich 

przedstawiono Ministerstwu Zdrowia stanowisko w sprawie uprawnień rezydenta do samodzielnego świadczenia 

usług medycznych. Przedstawiono opinię, że zarówno w pracach na oddziale szpitalnym, w opiece 

ambulatoryjnej, jak i na SOR, niezależnie od trybu świadczonych usług – wszystkie czynności rezydent powinien 

wykonywać pod nadzorem kierownika specjalizacji, lub innego specjalisty. Dopuszczalne jest samodzielne 

świadczenie usług medycznych po ukończeniu modułu podstawowego z chirurgii ogólnej pod warunkiem 

decyzji kierownika specjalizacji i po wyrażeniu zgody na samodzielne wykonywanie świadczeń przez rezydenta.  

W ramach zadań Komisji ZG TChP ds. Kształcenia Podyplomowego i Specjalizacji w latach 2017-2019 

przeanalizowano aktualną sytuację w zakresie szkolenia specjalizacyjnego i doskonalącego w chirurgii ogólnej 

w Polsce.  

W obecnej kadencji w różnym okresie działalności Komisji odbywały się spotkania z przedstawicielami 

Ministerstwa Zdrowia, między innymi z p. Ministrem Konstantym Radziwiłłem, p. Ministrem Łukaszem 

Szumowskim, sekretarzami i podsekretarzami stanu - Jarosławem Pinkasem, Markiem Tombarkiewiczem, 

Sławomirem Gadomskim, Zbigniewem Królem i  dyrektorami Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki 

MZ – Katarzyną Chmielewską, Katarzyną Głowalą, Jakubem Berezowskim i Małgorzatą Zadorożną, a także z 

Dyrektorem Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi – prof. Mariuszem Klenckim, Dyrektorem Centrum 

Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – prof. Ryszardem Gellertem.  
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Ważną częścią prowadzonych działań na rzecz wszystkich dyscyplin chirurgicznych były cykliczne spotkania 

przewodniczącego i członków Komisji z Konsultantami Krajowymi w specjalnościach zabiegowych.   

 

Liczba miejsc rezydenckich do szkolenia specjalizacyjnego w chirurgii ogólnej, przyznawanych co roku przez 

Ministerstwo Zdrowia jest absolutnie wystarczająca. Od czasu uznania chirurgii ogólnej jako podstawowej 

dyscypliny za priorytetową, praktycznie nie ma ograniczeń w tym zakresie. Niestety można zaobserwować 

sytuację odwrotną. Liczba miejsc specjalizacyjnych tradycyjnie nie jest w pełni wykorzystywana, ze względu na 

ograniczone zainteresowanie tą dyscypliną zabiegową. Brak konkretnych bodźców zachęcających  wyższego 

uposażenia rezydentów, przestarzałe formy i metody szkolenia), oraz inne argumenty, które przewodniczący 

Komisji przedstawiał na posiedzeniach Zarządu Głównego TChP niestety nie sprzyjają poprawie wskaźnika 

rekrutacji lekarzy do uprawiania zawodu chirurga ogólnego.  

 

W systemie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie chirurgii ogólnej zarejestrowanych było pod koniec 2017 

roku 985 rezydentów i lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w innych trybach (etat, wolontariat) na 

różnych etapach szkolenia zarówno w starym, jak i w nowym systemie szkolenia dwumodułowego 

obowiązującego od 2014 roku. W ciągu ostatnich 4 lat liczba chirurgów w Polsce uległa obniżeniu o ponad 8 

procent, w tym chirurgów z II stopniem specjalizacji aż o 18,3 procent.  

Komisja ZG ds. Kształcenia Podyplomowego i Specjalizacji zwraca również uwagę, że istnieją ograniczenia 

możliwości szkolenia specjalizacyjnego wynikające ze zbyt małej liczby jednostek chirurgicznych posiadających 

akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, małe zainteresowanie chirurgów do pełnienia funkcji 

kierownika specjalizacji, ograniczone możliwości wykonania wszystkich procedur zabiegowych i chirurgicznych 

przewidzianych programem specjalizacji.  

Wg ankiety wśród rezydentów przeprowadzonej w 2017 roku przez Naczelną Izbę Lekarską, a przede wszystkim 

na podstawie ankiety przeprowadzonej z inicjatywny Konsultanta Krajowego we współpracy z Kołem Młodych 

Chirurgów TChP i przedstawicielami rezydentów szkolących się z chirurgii ogólnej wynika, że żaden 

z rezydentów kończących szkolenie specjalizacyjne nie zrealizował w 100% procedur wymaganych programem 

specjalizacji. Znaczna część rezydentów jest niezadowolona z możliwości realizacji szkolenia specjalizacyjnego. 

Stąd dosyć intensywne działania przewodniczącego Komisji, a także z reguły kategoryczne wypowiedzi  

wszystkich członków Komisji na różnych forach, czy w trakcie posiedzeń w Ministerstwie Zdrowia – 

wskazujące na pilną potrzebę reorganizacji systemu szkolenia specjalizacyjnego w dyscyplinach zabiegowych. 

Stanowisko to znalazło pełne poparcie praktycznie wszystkich Konsultantów Krajowych w różnych 

chirurgicznych specjalnościach zabiegowych.  

Sprawa problemów w zakresie szkolenia specjalizacyjnego była jednym z głównych tematów podczas debaty w 

Senacie RP  wrzesień 2017r), a także w trakcie Ogólnopolskich Konferencji Ordynatorów i Kierowników Klinik 

Chirurgii Ogólnej  Brzeg 2016, Słok 2017, Serock 2017, Zakopane 2017 i  posiedzeń Konsultantów Krajowych 

w trackie w/w konferencji itp.).  

W konsekwencji w dniu 22 stycznia 2018 roku odbyło się w Ministerstwie Zdrowia spotkanie z udziałem 

Ministra Marka Tombarkiewicza, Ministra Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, Dyrektor Departamentu Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego MZ Katarzyny Chmielewskiej, Konsultantów Krajowych w dyscyplinach zabiegowych, 

Dyrektora CMKP prof. Ryszarda Gellerta, Dyrektora CEM prof. Mariusza Klenckiego, oraz przedstawicieli 

rezydentów i Kierownika Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie doc. Kamila 

Torresa.  

W trakcie tego posiedzenia przedstawiono przyczyny braku możliwości zrealizowania programu szkolenia 

specjalizacyjnego przez rezydentów w chirurgii ogólnej w kontekście wymaganej liczby samodzielnie 

wykonanych procedur zabiegowych  mała chirurgia, endoskopia), czy procedur chirurgicznych.  

W opinii członków Komisji problem ten będzie się jeszcze nasilał, przede wszystkim z powodu konieczności 

„dzielenia się” procedurami chirurgicznymi z rezydentami innych specjalności, dla których musi być 

zarezerwowana odpowiednia liczba procedur ogólnochirurgicznych, a których program szkolenia przewiduje 

konieczność realizacji modułu podstawowego w dyscyplinach, gdzie szkolenie odbywa się w trybie 

dwumodułowym. Na podstawie danych z NFZ co roku w Polsce w oddziałach chirurgii ogólnej 

hospitalizowanych jest około 850 tysięcy pacjentów.  W ciągu roku wykonywanych jest około 500-550 tysięcy 

zabiegów operacyjnych w ramach działalności jednostek chirurgicznych o profilu ogólnym, pozostałe 

hospitalizacje mają charakter diagnostyczno-obserwacyjny, lub terapii zachowawczej.  

W oparciu o te dane Komisja ZG ds. Kształcenia Podyplomowego i Specjalizacji dokonała symulacji ile 

jesteśmy w stanie jako system szkolenia w Polsce wyszkolić chirurgów uwzględniając 6-letni okres specjalizacji 

z chirurgii ogólnej i minimalną liczbę samodzielnie wykonanych zabiegów operacyjnych na poziomie 450 
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operacji w okresie szkolenia. To według Komisji powinno być podstawowym kryterium szacowania możliwości 

państwa polskiego do planowania liczby chirurgów, którzy w najbliższej perspektywie czasowej będą 

odpowiedzialni za leczenie chirurgiczne pacjentów w kolejnych latach. 

Wg danych Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Ogólnej i zgodnie z danymi ankietowymi z NIL i 

ankiety rezydentów wynika, że akredytację do szkolenia specjalizacyjnego w chirurgii posiada jedynie 60% 

oddziałów. Reszta niestety nie spełnia i tak bardzo niskich kryteriów akredytacyjnych  minimum 2 chirurgów z 

II stopniem specjalizacji, minimum 800 operacji rocznie). Wiadomo również, że jednostki które prowadzą 

szkolenie specjalizacyjne muszą zabezpieczyć minimum 150 tysięcy operacji rocznie  ok. 95 tysięcy dla 

rezydentów z chirurgii ogólnej i około 65 tysięcy operacji dla rezydentów innych specjalności realizujących 

moduł podstawowy programu szkolenia specjalizacyjnego w chirurgii ogólnej), aby każdy kandydat był w stanie 

wykonać odpowiednią liczbę operacji wymaganych programem szkolenia specjalizacyjnego. Oznacza to, że 

około 25-30% zabiegów operacyjnych musi być w oddziałach chirurgii rezerwowanych dla lekarzy w trakcie 

szkolenia. Inny problem to nie tylko liczba, ale przede wszystkim zakres / grupy zabiegów, który każdy rezydent 

musi wykonać z zachowaniem liczby zabiegów w poszczególnych kategoriach operacji i grupach narządowych. 

Bez zmian w systemie szkolenia specjalizacyjnego w chirurgii ogólnej nie da się tego dokonać.  

Powyższe fakty były powodem zgłoszenia do Ministerstwa Zdrowia i Centrum Medycznego Kształcenia 

Podyplomowego pilnej potrzeby zmian zarówno systemowych, jak i w zakresie form i metod kształcenia 

podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego w dyscyplinach zabiegowych, w tym oczywiście również w 

chirurgii. Nowe zasady szkolenia muszą być realizowane w oparciu międzynarodowe, zunifikowane standardy 

szkolenia (UEMS European Board of Surgery), zgodnie z zasadami dobrej praktyki klinicznej (good clinical 

practice), uprawiania chirurgii w oparciu z obiektywnie zweryfikowane fakty naukowe (evidence base medicine, 

evidence base surgery), na podstawie wytycznych - evidence base education  zapisy Karty Bolońskiej). 

Po spotkaniu w MZ w dniu 22 stycznia 2018 roku podjęto decyzję o konieczności wypracowania 

kompleksowych rozwiązań zmian. Projekt finalnie został nazwany „Surgexcellence”. W dniu 19 kwietniu 2018 

roku projekt „Surgexcellence” zmian systemu szkolenia specjalizacyjnego, w tym organizacji sieci centrów 

szkolenia symulacyjnego został  przedstawiony Ministrowi Zdrowia prof. Łukaszowi Szumowskiemu. Wszystkie 

trzy dokumenty: projekt aktualizacji programu szkolenia specjalizacyjnego w chirurgii ogólnej, założenia zmian 

w systemie szkolenia i projekt „Surgexcellence” zmian systemowych w szkoleniu specjalizacyjnym stanowiły 

integralną część raportów za lata 2017  - 2018 Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Ogólnej, które 

były również przesłane do wiadomości członków Zarządu Głównego TChP. 

Od wieli lat wspólnie z Dyrektorem Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi – prof. Mariuszem Klenckim 

Komisja ZG TChP ds. Kształcenia Podyplomowego dokonuje analizy wyników Państwowego Egzaminu 

Specjalizacyjnego w zakresie chirurgii ogólnej, oraz części chirurgicznej Lekarskiego Egzaminu Końcowego. 

Podobnie było w bieżącej kadencji Komisji.  

W sumie przeanalizowano wyniki PES w sesjach wiosennych i jesiennych z lat 2017-2019. Systematycznie, w 

kolejnych sesjach egzaminacyjnych Przewodniczący i członkowie Komisji uczestniczyli w różnych etapach 

przygotowywania i weryfikacji pytań testowych, sprawdzania dokumentacji rezydentów z realizacji programu 

szkolenia specjalizacyjnego, przystępujących do PES, oraz szczegółowej analizy wyników PES.  

W ocenie Komisji PES w części egzaminu testowego spełnia wymagane kryteria wynikające z wytycznych 

European Board of Surgery. Brak jest jednak zobiektywizowanych stacji egzaminu praktycznego  stały element 

egzaminów europejskich w UEMS). Parametryzacja i obiektywizacja efektywności szkolenia specjalizacyjnego, 

a także kryterium osiągnięcia celu a nie kryterium czasu powinny być podstawą oceny wyszkolenia 

specjalizacyjnego w Polsce i takie sugestie zostały w  projekcie aktualizacji programu szkolenia 

specjalizacyjnego oraz w projekcie „Surgexcellence” zmian systemu szkolenia specjalizacyjnego  

Od ponad dekady obserwowany jest systematyczny spadek liczby lekarzy przystępujących do egzaminu 

specjalizacyjnego z chirurgii ogólnej. W porównaniu do danych sprzed 10 lat odsetek przystępujących do 

egzaminu zmniejszył się o 26,4%. Średnia wieku lekarzy kończących szkolenie specjalizacyjne, przystępujących 

do PES wynosi 36 lat  czyli bardzo późno nabywają samodzielności zawodowej jako chirurdzy z II stopniem 

specjalizacji). Powtórne podejścia do egzaminu z ostatnich 2 lat – 20,3%.  

Kryzys kadrowy w chirurgii potwierdza rekrutacja w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. Stopień trudności PES 

wg oceny metodologicznej na przestrzeni lat nie zmienia się, a rozkład odpowiedzi jest zgodny z rozkładem 

normalnym wg tzw. krzywej Gaussa. Podobna zdawalność utrzymuje się na zbliżonym na przestrzeni lat 

poziomie.  

Komisja ZG TChP ds. Kształcenia Podyplomowego i Specjalizacji z przykrością stwierdza, że są uwzględniane 

propozycje proponowane przez środowisko chirurgów reprezentowane przez TChP, czy przez nadzór 
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specjalistyczny. Brak jakiejkolwiek reakcji ze strony Ministerstwa Zdrowia na zgłaszane projekty działa 

bezpośrednio demobilizująco na działywania TChP, w tym prace Komisji, a także pośrednio na całe środowisko 

chirurgów polskich. Podważa to sens aktywnego włączania się w jakiekolwiek inicjatywy ministerialne.  

Nie zwrócono się do zespołu ekspertów z jakąkolwiek propozycją przedyskutowania proponowanych zmian, 

wypracowania wspólnego, merytorycznie uzasadnionego stanowiska w tej sprawie.  

Z jednej strony Ministerstwo Zdrowia zwraca się z prośbą o współpracę, a z drugiej strony całkowicie ignoruje 

przedstawiane propozycje zmian. Jednak zgodnie z ostatnimi informacjami z Ministerstwa Zdrowia 

przekazanymi przez p. Ministra Sławomira Gadomskiego wskazuje się, że projekt „Surgexcellence” ma w końcu 

być sfinansowany w nowej perspektywie budżetowej w 2021 roku. Prace i wysiłki Komisji w tym zakresie 

trwają od początku obecnej kadencji ZG TChP.  

Całość działań przewodniczącego Komisji ZG TChP ds. Kształcenia Podyplomowego i Specjalizacji dopełnia 

realizacja finansowanego z funduszy unijnych projektu „Safeast – Bezpieczeństwo i interdyscyplinarna opieka 

nad pacjentem chirurgicznym”. Nie czekając na ostateczne decyzje ministerialne program ten już realizowany 

jako element projektu SurgExcellence.  

Prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Wallner  

7. 

KOMISJA DS. NAUKI 

Komisja ds. Spraw Nauki w kadencji Zarządu Głównego 2017-2019 działała w składzie: 

 Andrzej Budzyński - przewodniczący 

 Piotr Myśliwiec  

 Jacek Szeliga  

 Stanisław Hać 

 Sławomir Jabłoński 

Komisja przyjęła realizację następujący zadań: 

1. Stworzenie systemu ułatwiającego członkom TChP pracującym poza ośrodkami klinicznymi 

prowadzenie prac naukowych, a  w  szczególności uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych. 

Podjęto dwutorowe działania mające ustalić możliwość realizacji tego zadania mającego ułatwić ścieżki kariery 

członkom TChP: 

 Po pierwsze podjęto temat zbadania jakie warunki ubiegania się o stopień doktora nauk medycznych proponują 

poszczególne uczelnie medyczne dla osób nie będących ich pracownikami. Przyjęto założenie wytypowania 

jednej uczelni dla każdego z Oddziałów TChP, zbadanie możliwości ubiegania się o stopień doktora nauk 

medycznych i  pozyskanie potencjalnych promotorów spośród członków TChP posiadających tytuł co najmniej 

doktora habilitowanego nauk medycznych  samodzielnego pracownika nauki). Już podczas wstępnej oceny 

okazało się, że olbrzymia różnorodność warunków tak formalnych, jak i finansowych na poszczególnych 

uczelniach znacznie utrudniła stworzenie spójnego systemu. Kres dalszym działaniom położyło wprowadzenie 

nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym  tzw. Ustawy Gowina), która zmieniła całkowicie warunki ubiegania się 

o  stopień doktora nauk medycznych, a do chwili obecnej de facto większość uczelni nie wypracowała jeszcze 

przepisów szczegółowych regulujących te kwestie. 

 Ponadto podjęto próbę oceny w wybranych Oddziałach, do których należą członkowie Komisji rzeczywistego 

zapotrzebowania na stworzenie takiego systemu. Okazało się, że mimo pochlebnych opinii na temat takiej 

inicjatywy liczba osób, które planowałyby z niej skorzystać jest niezwykle ograniczona. 

W tej sytuacji uznano kontynuację dalszych prac z tego zakresu za niecelową i zarzucono dalsze działania. Tym 

nie mniej Komisja uważa, że tego rodzaju inicjatywa jest niezwykle cenna i rekomenduje kontynuację prac nad 

nią Komisji powołanej przez Zarząd Główny kolejnej kadencji, co zapewne okaże się możliwe dopiero po 

wprowadzeniu przepisów wykonawczych do Ustawy Gowina, a  szczególnie ostatecznych wersji Statutów 

poszczególnych uczelni. 

  

2. Utworzenie programu szkoleń praktycznych (warsztatów) i teoretycznych (seminariów) realizowanych 

przez oddziały TChP dla rezydentów - członków TChP.  
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To zadanie nie zostało podjęte do realizacji. Wszystkie kursy i szkolenia odbywające się z afiliacją TChP 

prowadzone były na dotychczas określonych zasadach, głównie z inicjatywy poszczególnych członków. Nie 

wypracowano natomiast spójnego systemu, który pozwoliłby zaplanować w sposób usystematyzowany tego 

rodzaju działalność w przyszłości.  

3. Propagowanie promocji TChP poprzez system afiliacji wydarzeń naukowych i wystąpień członków 

TChP. 

Nie udało podczas działalności Komisji stworzyć jednolitego systemu ubiegania się o afiliację TChP dla 

wydarzeń naukowych  takich jak Zjazdy, Konferencje, Sympozja). Mimo to godnym odnotowania jest fakt, że 

kilkakrotnie organizatorzy tego rodzaju wydarzeń zwracali się do przewodniczącego Komisji i zgody na afiliację 

otrzymali. Każdorazowo tego rodzaju decyzja była konsultowana z Prezesem TChP. 

4. Pomoc w organizacji i prowadzeniu badań naukowych o charakterze wieloośrodkowym.  

Pomimo, że to zadanie nie zostało wpisane w program działań Komisji na kadencję 2017-2019 wspólnie z Sekcją 

Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej oraz Sekcją Wideochirurgii podjęto pracę nad kilkoma takimi 

opracowaniami. Ich głównym motorem napędowym byli członkowie Zarządów tych sekcji; dr  hab. Michał 

Pędziwiatra prof. UJ oraz dr hab. Piotr Major prof. UJ  w trakcie tej kadencji członkowie zespołu Kliniki 

prowadzonej przez przewodniczącego Komisji). Jest to połączony sukces obu Sekcji i Komisji, gdyż po raz 

pierwszy w historii TChP udało się zorganizować i przeprowadzić wieloośrodkowe badania. W ich efekcie 

powstały wartościowe publikacje, kolejne zaś są w  przygotowaniu: 

 Michał Wysocki, Maciej Walędziak, Hady Razak Hady, Mikołaj Czerniawski, Monika Proczko-Stepaniak, 

Michał Szymański, Natalia Dowgiałło-Wnukiewicz, Piotr Kozera, Jacek Szeliga, Michał Orłowski, Michał 

Pędziwiatr, Magdalena Szopa, Andrzej Budzyński, Piotr Major. Type 2 Diabetes Mellitus and Preoperative 

HbA1c Level Have no Consequence on Outcomes after Laparoscopic Sleeve Gastrectomy—a  Cohort Study. 

Obesity Surgery 2019; https://doi.org/10.1007/s11695-019-03936-y 

 Piotr Major, Tomasz Stefura, Maciej Walędziak, Michał Janik, Michał Pędziwiatr, Michał Wysocki, Mateusz 

Rubinkiewicz, Jan Witowski, Jacek Szeliga, Andrzej Budzyński. What Makes Bariatric Operations Difficult–

Results of a National Survey. Medicina 2019; 55: 218. DOI: https://doi.org/10.3390/medicina55060218 

 Tomasz Stefura, Oksana Skomarovska, Michał Wysocki, Michał Janik, Marta Krzysztofik, Maciej Walędziak, 

Michał Pędziwiatr, Piotr Kowalewski, Piotr Małczak, Katarzyna Bartosiak, Mateusz Rubinkiewicz, Michał 

Orłowski, Maciej Matłok, Mateusz Wierdak, Katarzyna Major, Piotr Myśliwiec, Jacek Szeliga, Andrzej 

Budzyński, Piotr Major. Challenges associated with bariatric surgery – a multi-center report. Videosurgery and 

Other Miniinvasive Techniques 2019; DOI: https://doi.org/10.5114/wiitm.2019.81370 

 Michal Pedziwiatr, Anna Lasek, Michał Wysocki, Judene Mavrikis, Piotr Mysliwiec, Maciej Bobowicz, 

Wojciech Karcz, Wojciech Michalik, Wojciech Makarewicz, Piotr Major, Mateusz Rubinkiewicz, Tomasz 

Stefura, Jakub Kenig, Malgorzata Polanska-Plachta. Complicated appendicitis: Risk factors and outcomes of 

laparoscopic appendectomy - Polish laparoscopic appendectomy results from a  multicenter, large-cohort study. 

Ulus. Travma Derg 2019; 25 (2): 129-136 

 Anna Lasek, Michał Pędziwiatr, Michał Wysocki, Judene Mavrikis, Piotr Myśliwiec, Tomasz Stefura, Maciej 

Bobowicz, Piotr Major, Mateusz Rubinkiewicz. Risk factors for intraabdominal abscess formation after 

laparoscopic appendectomy - results from the Pol-LA (Polish Laparoscopic Appendectomy) multicenter large 

cohort study. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques 2019; 14 (1): 70-78, 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński 

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 

Główne zamierzenia Komisji na kadencję: 

1. Konsolidacja środowiska chirurgów polskich w ujednoliceniu działań w zakresie poprawy warunków socjalno 

- zawodowych chirurgów 

https://doi.org/10.5114/wiitm.2019.81370
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2. Określenie odpowiednich warunków pracy chirurgów w Polsce w  zakresie zapewnienia właściwego sprzętu 

medycznego niezbędnego do pracy, odpowiedniego dostępu do środków leczniczych oraz określenia 

minimalnych warunków płacowych  

3. Poparcie i dalsze wspieranie działań rezydentów w zakresie dążeń do zwiększenia wskaźnika finansowania 

ochrony zdrowia w Polsce a także normalizacji czasu zatrudnienia lekarzy 

4. Organizacja  przy akceptacji Zarządu Głównego TChP) spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, 

Narodowego Funduszu Zdrowia a także politykami w celu lobbingu naszej grupy zawodowej 

5. Przedstawianie w czasie tych spotkań obecnego, fatalnego stanu zatrudnienia chirurgów w Polsce, działania te 

choć naszej grupie zawodowej doskonale znane muszą być prowadzone w sposób ciągły, nieprzerwany, ze 

względu na częstą „amnezję” w tym zakresie czynników decyzyjnych w naszym kraju 

6. Stworzenie na poziomie Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich organu, którego celem byłoby 

zapewnienie ochrony prawnej i wsparcia merytorycznego poszczególnym chirurgom lub zespołom 

chirurgicznym w staraniach o zapewnienie niezbędnych warunków pracy oraz płacowych w ich rozmowach z 

pracodawcami 

Realizacja działań Komisji: 

Realizacja zamierzeń i zaplanowanych działań Komisji opierała się głównie na bezpośrednim kontakcie ze 

środowiskami głównie młodych chirurgów  w trakcie specjalizacji) i były to spotkania zarówno w formie 

osobistych rozmów, jak i  dyskusji na forach internetowch. Tą drogą uzyskano szereg informacji dotyczących 

stanu zatrudnienia  liczebności), jak i form zatrudnienia  umowy o  pracę, kontrakty zadaniowe, kontrakty 

całościowe), zapisów dotyczących odpowiedzialności za realizację zadań usługowych względem podmiotów 

leczniczych i wysokości stawek w zatrudnieniu chirurgów w tym specjalizujących się, sposobu realizacji 

szkolenia specjalizacyjnego i trudności z  tym związanych  w tym udzielanie zezwoleń na wyjazdy na staże 

specjalizacyjne, liczby i zakresu wykonywanych zabiegów operacyjnych koniecznych do realizacji w ramach 

obowiązujących przepisów), możliwości  albo jej braku) przedstawienia referatów  wystapień) na spotkaniach 

lokalnych, wojewódzkich Towarzystwa Chirurgów Polskich. 

Szczegółowym sposobem działania Komisji  po uzyskaniu niezbędnych informacji) były rozmowy z 

zainteresowanymi podmiotami i przekazywanie im rad oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów stojących 

przed nimi. Były to m.in. przesyłane do powszechnej wiadomości osób specjalizujących się przepisy prawne 

regulujące wiele sytuacji poruszanych przez osoby zainteresowane a  których nieznajomość jest dosyć 

powszechnie zauważalna. Pomoc taka polegała także na wskazywaniu ośrodków w których jest możliwe odbycie 

stażu z zagwarantowaniem jego pełnej realizacji. 

Ciągłym wyzwaniem jest opracowanie planu zapewnienia właściwego sprzętu medycznego niezbędnego do 

pracy wraz z odpowiednim dostępem do środków leczniczych, określenie minimalnych warunków płacowych 

dla wszystkich grup chirurgów a także dalsze wspieranie działań w zakresie dążeń do zwiększenia wskaźnika 

finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Działanie powyższe wymagają akceptacji i ich podjęcia przez całe 

środowisko a Komisja może przedstawić wiele czynników niezbędnych do sporządzenia takiego „planu 

naprawczego”, jednakże będą to działania do realizacji w przyszłości przez kolejne władze Towarzystwa 

Chirurgów Polskich. 

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc 

 

9. 

KOMISJA STATUTOWA 

Skład Komisji:: 

Przewodniczący: prof. Krzysztof Zieniewicz 

Członkowie: 

 Prof. Marek Dobosz 

 Prof. Wojciech Kielan 

 Prof. Wojciech Zegarski 

Została powołana decyzją Zarządu Głównego TChP w dniu 28 września 2017 r. na 1. Posiedzeniu w Krakowie 

oraz na 2. Posiedzeniu – 30 października 2017 r. w Warszawie.  

http://m.in/
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Komisja Statutowa, we współpracy z Kancelarią Adwokacką Piotr Kuliński, Joanna Jaczewska-Zimińska, Dorota 

Kulińska. Sp. k. oraz Zarządem Głównym, konsultowała i odnosiła się na bieżąco w trakcie dyskusji na 

kolejnych posiedzeniach Zarządu Głównego, do koncepcji modyfikacji Statutu naszego Towarzystwa, 

zaproponowanej pod koniec poprzedniej kadencji przez ówczesnego Prezesa –Elekta – prof. Krzysztofa Paśnika. 

Komisja przyjmowała uwagi, komentarze i propozycje poprawek do Statutu nadsyłane przez członków naszego 

Towarzystwa.  

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa Chirurgów Polskich w Łodzi, w dniu 23 

lutego 2018 r., przyjęto uchwałę  o uchyleniu w  całości Statutu Towarzystwa Chirurgów Polskich 

obowiązującego dotychczas oraz o przyjęciu Statutu w nowym brzmieniu, rekomendowanym przez Komisję 

Statutową i Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich. 

W dniu 22 listopada 2018 r., na posiedzeniu niejawnym, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowił wpisać w Krajowym 

Rejestrze Sądowym uchylenie dotychczasowej treści Statutu w całości i przyjęcie nowego tekstu Statutu 

Towarzystwa Chirurgów Polskich  WA.XII NS-REJ.KRS/063111/18/103). 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz 
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SPRAWOZDANIE SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO TChP 

W kadencji 2017-2019 Sąd Koleżeński Towarzystwa Chirurgów Polskich składał się z następujących członków: 

1. Gustaw Lech - Przewodniczący 

2. Antoni Czupryna 

3. Jerzy Łukaszewicz  

4. Włodzimierz Maciejewski 

5. Sławomir Nowerski 

6. Jan Sapieżko 

7. Andrzej Tyczyński 

Z satysfakcją informuję, że w kadencji 2017-2019 nie wpłynęła żadna skarga członków 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 Towarzystwa Chirurgów Polskich w kadencji 2017-2019 

działała w składzie: 

1. dr n. med. Czesław Osuch – przewodniczący 

2. prof. Krzysztof Kołomecki – vice-przewodniczący 

3. prof. Rafał Paluszkiewicz  

 

na podstawie § 17, 24 i 26 obowiązującego, nowego Statutu Towarzystwa Chirurgów Polskich. 

Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego TChP odbyło się 28 września 2017 roku w Krakowie. Na posiedzeniu 

tym, wybrano Prezydium Zarządu Głównego TChP i Przewodniczących Komisji Stałych i Doraźnych. Główna 

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się na  drugim  posiedzeniu Zarządu Głównego. Przedstawiciele Komisji 

Rewizyjnej wybrali ze swego grona Przewodniczącego i vice-przewodniczącego Komisji. 

Swoje statutowe zadania Główna Komisja Rewizyjna realizowała na bieżąco – jej przewodniczący 

uczestniczył w kolejnych posiedzeniach Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, w trakcie których 

dokonywano: 

 oceny realizacji przez Zarząd Główny zadań statutowych 

 analizy rozliczenia finansowego oraz organizacji 68 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich w Krakowie w 

2017 roku 

 kontroli działalności finansowej Zarządu Głównego TChP w trakcie bieżącej kadencji. 

 

W okresie od września 2017 r. do czerwca 2019 roku odbyło się 13 planowych posiedzeń Zarządu 

Głównego TChP, a ostatnie posiedzenie Zarządu Głównego w mijającej kadencji planowane jest w trakcie 69 

Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich w Krakowie. 

W czasie posiedzeń omawiano sprawy wynikające z obowiązków statutowych  oraz inne  zagadnienia o 

kluczowym dla Towarzystwa znaczeniu. W analizowanym okresie Zarząd Główny TChP przeprowadził 

radykalną zmianę statutu naszego towarzystwa.  Według  oceny Głównej Komisji Rewizyjnej merytoryczna 

działalność Zarządu Głównego była zgodna z obowiązującym Statutem.  

Skarbnik Zarządu Głównego, prof. Wiesław Tarnowski, przedłożył sprawozdanie finansowe za okres od 1 

sierpnia 2017 do 21 czerwca 2019 r.  W analizowanym okresie sporządzane były sprawozdania finansowe na 

koniec każdego roku kalendarzowego oraz informacje o bieżącej sytuacji finansowej  Zarządu Głównego w 

zależności od potrzeb. Główna Komisja Rewizyjna po wnikliwym zapoznaniu się z ww sprawozdaniem 

zawierającym bilans  aktywa i pasywa), stan wpłat i redystrybucji składek członkowskich, stan funduszu 

Zarządu Głównego i stan funduszu stypendialnego, uznała, że Zarząd Główny w okresie sprawozdawczym 

prowadził działalność finansową zgodną ze Statutem. 

Podsumowując, Komisja Rewizyjna, po dokonaniu kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze 

szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej uznaje, że  Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów 

Polskich w kadencji 2017-2019 celowo, rzetelnie i gospodarnie realizował zadania wynikające ze Statutu oraz z 

wniosków i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków. 

Główna Komisja Rewizyjna stawia wniosek o przyznanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu 

Towarzystwa Chirurgów Polskich. 

 

 

 

 

dr n. med. Czesław Osuch 



 

 

 

Raport za lata 2018 – 2019  

dla czasopisma 

„Polski Przegląd Chirurgiczny” 

(ISSN: 0032-373X) 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Spis treści 

I. WSTĘP .................................................................................................................................. 2 

II. PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ WYDAWNICZYCH INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL ZA LATA 
2018 I 2019. ........................................................................................................................ 4 

III. STATYSTYKI STRONY INTERNETOWEJ CZASOPISMA – WWW.PPCH.PL ...................................... 7 

IV. RAPORT CYTOWAŃ CZASOPISMA W 2019 ROKU WEDŁUG BAZY WEB OF SCIENCE ................. 10 

V. RAPORT CYTOWAŃ WEDŁUG BAZY SCOPUS ......................................................................... 15 

VI. KOMERCJALIZACJA CZASOPISMA ......................................................................................... 17 

 

  



 

I. Wstęp 

 

Lata 2018-2019 to okres, w którym czasopismo naukowe „Polski Przegląd Chirurgiczny”, 

zgodnie ze strategią wydawniczą przyjętą w 2017 r. rozwijało się dynamicznie w zakresie 

kluczowych aspektów działalności.  W dalszej części podsumowania działalności wydawniczej 

zostały opisane najważniejsze działania podjęte przez Redakcję i Wydawnictwo w celu 

rozwoju czasopisma, a także analiza statystyk i cytowalności czasopisma z uwzględnieniem 

danych z Web of Science, Scopus oraz Google Analitics. 

 

Od początku 2017 r. czasopismo jest obsługiwane przez wydawnictwo Index Copernicus 

International, które odpowiedzialne jest za wydawanie, zarówno wersji drukowanej w formie 

dwumiesięcznika, jak i wersji on-line czasopisma, działającej pod adresem www.ppch.pl, 

gdzie publikacje są dostępne: 

 W pełnej wersji w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej; 

 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. 

 

Szereg działań realizowanych w latach 2018-2019 przez Redakcję i Index Copernicus 

International, wpłynął na poprawę jakości naukowej, wydawniczej oraz technicznej 

czasopisma, wzrost jego rozpoznawalności w środowisku naukowym, poszerzanie zasięgu 

odbiorców, głównie dzięki indeksacji w bazie Web of Science, uzyskanie wyższej punktacji 

w corocznych procesach parametryzacji czasopism naukowych oraz budowanie wizerunku 

i międzynarodowej pozycji czasopisma.   

  

Aktualnie działania Redakcji i Wydawnictwa skupiają się na podnoszeniu cytowalności 

publikowanych prac, w celu uzyskania wskaźnika Impact Factor. Od lipca 2018 r. czasopismo 

jest indeksowane w bazie Web of Science Emerging Sources Citation Index, która stanowi 

file:///C:/Users/Pawel_Stypułkowski/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/415LW80L/www.ppch.pl


 

część Web of Science Core Collection, co oznacza, że cytowania czasopisma są zliczane 

i weryfikowane na takich samych zasadach jak dla czasopism posiadających wskaźnik Impact 

Factor. Indeksacja we wskazanej bazie stanowi kolejny krok na ścieżce do uzyskania 

wskaźnika Impact Factor. 

 

W ramach współpracy wydawniczej Index Copernicus prowadzi również aktywną działalność 

w zakresie współpracy z zewnętrznymi podmiotami, zainteresowanymi wykorzystaniem 

treści naukowych czasopisma do promocji swojej działalności, co pozwala na pozyskiwanie 

środków na finansowanie rozwoju czasopisma. W latach 2019-2020 czasopismo będzie 

również beneficjentem programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 

prowadzenie działalności upowszechniającej naukę (DUN), co zapewni czasopismu 

dodatkowe środki na prowadzenie działań rozwojowych w nadchodzącym czasie. 

   



 

II. Podsumowanie działań wydawniczych Index Copernicus International za 

lata 2018 i 2019. 
 

 

Od ponad 2 lat Index Copernicus International realizuje usługę przygotowania w formie 

drukowanej i w wersji on-line czasopisma naukowego „Polski Przegląd Chirurgiczny” (ISSN: 

0032-373X). Niezależnie od wszystkich działań prowadzonych w sposób powtarzalny, 

związanych z przygotowaniem kolejnych numerów czasopisma, 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 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 spośród 1,4 miliarda cytowań w bazie WOS ™. Warto 

podkreślić, że fakt indeksacji czasopisma w ESCI poprzedza wpisanie „Polskiego 

Przeglądu Chirurgicznego” na tzw. listę filadelfijską oraz uzyskanie wskaźnika Impact 

Factor.  

 

2. „Polski Przegląd Chirurgiczny” 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.  

 

 

 

 



 

 

 

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” w 2018 r., w wyniku 

przeprowadzonej oceny uzyskało wskaźnik ICV 2018 = 132.34. W porównaniu do 

ubiegłorocznej oceny, czasopismo odnotowało znaczny wzrost wskaźnika – ICV 2017 = 

128,78. 

 

Paszport czasopisma dostępny jest pod adresem: 

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

 

 

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


 

3. W 2017 roku w Redakcji czasopisma został wdrożony elektroniczny system ICI Publishers 

Panel do zarządzania procesem redakcyjnym, procesem recenzji oraz obiegiem 

dokumentów redakcyjnych, co znacznie usprawniło pracę Redakcji.  

Statystyki procesu wydawniczego w latach 2018 - 2019  

Opis Wartość 

Liczba złożonych manuskryptów 252 

Liczba opublikowanych artykułów* 110 

% opublikowanych artykułów 44% 

Liczba odrzuconych artykułów 77 

% odrzuconych artykułów 31% 

  
* - publikacje jednej wersji językowej 
 

Tab. 1. Statystyki procesu wydawniczego czasopisma „Polski Przegląd Chirurgiczny” w latach 2018 – 2019. 

 

 

4. 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 artykułów 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 międzynarodowych standardów. 

 

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

znajomości i rozpoznawalności czasopisma. 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. 

6. W maju 2019 r. wydany został suplement czasopisma na Zjazd naukowy Sekcji Chirurgii 

Endokrynologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich, XV Konferencja Polskiego Klubu 

Chirurgii Endokrynologicznej, Postępy w chirurgii gruczołów dokrewnych. Dzięki tej 

publikacji czasopismo poszerzyło grono odbiorców o naukowców z dodatkowych 

specjalizacji medycznych. Była to niewątpliwa promocja czasopisma. Do publikacji trafiły 

wartościowe prace naukowe z dodatkowych dziedzin związanych z chirurgią.  

 

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

 

Strona internetowa czasopisma „Polski Przegląd Chirurgiczny”, będąca jednocześnie wersją 

on-line, już trzeci rok wydawniczy funkcjonuje pod domeną, która jest dobrze 

rozpoznawanym adresem czasopisma w środowisku odbiorców treści naukowych. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane z lat 2018 - 2019, dotyczące strony internetowej 

czasopisma: liczbę odsłon strony internetowej, liczbę wyświetlanych streszczeń i artykułów 

oraz pobrań pełnych treści. W 2018 i 2019 roku strona: www.ppch.pl zyskała sobie wielu 

nowych czytelników i obserwatorów. 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 2. Statystyki strony www.ppch.pl za lata 2018 – 2019. Stan na dzień 30 czerwca 2019 r. 

34 362 
odwiedziny strony 

internetowej 

www.ppch.pl 

34 028 
wyświetlenia 

streszczeń 

artykułów 

6 788 
pobrania pełnych 

tekstów artykułów 

http://www.ppch.pl/
http://www.ppch.pl/


 

 

Powyższe statystyki dotyczą wszystkich artykułów dostępnych na stronie internetowej 

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

użytkowników od stycznia 2018 roku do lipca 2019 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. 

Poniżej przedstawiamy statystyki wejść na stronę czasopisma w 2018 i 2019 roku w podziale 

na kraje na podstawie danych z Google Analitics. Prezentujemy dziesięć najaktywniejszych 

krajów świata. Szczegółowe dane dotyczące liczby nowych czytelników opracowane na 

podstawie danych z Google Analitics zaprezentowane są w poniższych tabelach. 

 

Wykaz czytelników czasopisma w podziale na kraje - rok 2018 

Poland 
United 
States 

China Spain Brazil Italy India Japan Turkey Germany 
Inne 
kraje 

Razem 

3 327 931 756 424 416 386 333 307 303 259 3 441 10 883 

Tab. 2. Wykaz czytelników czasopisma w podziale na kraje - rok 2018. 

 

Wykaz czytelników czasopisma w podziale na kraje - rok 2019 (styczeń – czerwiec) 

Poland 
United 
States 

China Brazil Japan Spain Italy Turkey India Germany 
Inne 
kraje 

  

2 722 565 545 304 253 248 246 207 198 187 2 417 7 892 

Tab. 3. Wykaz czytelników czasopisma w podziale na kraje. Dane od stycznia do 30 czerwca 2019 r. 

 

Po wydaniu każdego numeru czasopisma Index Copernicus International rozsyłał newsletter 

informujący o ukazaniu się nowego wydania wraz z pełnym spisem treści. Wzrost liczby 

odwiedzin strony internetowej, liczby wyświetleń streszczeń i pobrań pełnych tekstów jest 

widoczny w miesiącach, w których wydawany był nowy numer czasopisma i rozsyłany 

newsletter do bazy stałych czytelników oraz nowych odbiorców.  

 

Tabela 3. przedstawia najważniejsze statystyki dotyczące liczby odwiedzin strony 

internetowej, wyświetleń streszczeń czasopisma oraz pobrań pełnych tekstów z podziałem 

na miesiące w trakcie roku wydawniczego 2018.  

http://www.ppch.pl/


 

STATYSTYKI STRONY INTERNETOWEJ W ROKU WYDAWNICZYM 2018 

Miesiąc 
Liczba odwiedzin 

strony 
Liczba wyświetleń 

streszczeń 
Liczba pobrań 

pełnych artykułów 

Styczeń 2 492 2 694 575 

Luty* 3 142 2 912 542 

Marzec 2 166 2 412 521 

Kwiecień* 3 522 2 961 551 

Maj 2 469 2 196 494 

Czerwiec* 3 275 2 992 534 

Lipiec 2 097 2 258 452 

Sierpień* 2 459 3 176 635 

Wrzesień 2 858 2 826 565 

Październik* 3 426 3 464 693 

Listopad 3 049 2 895 578 

Grudzień* 3 807 3 242 648 

Tab. 4. Statystyki aktywności czytelników strony internetowej czasopisma „Polski Przegląd Chirurgiczny” w roku 

2018. W miesiącach oznaczonych „*” rozsyłany był newsletter. 

 

Streszczenia artykułów czasopisma cieszą się dużym zainteresowaniem użytkowników,  

w szczególności streszczenia artykułów promowanych w wysyłanych newsletterach 

i polecanych poprzez panel redakcyjny ICI Publishers Panel. W wersji angielskiej strony 

internetowej wyświetlenie streszczenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z pełną treścią 

pracy ze względu na przygotowanie każdej anglojęzycznej publikacji w wersji HTML, która 

jest dostępna bezpośrednio na stronie internetowej. 

 

Liczba pobrań ze strony internetowej pełnych tekstów w języku polskim czasopisma nie jest 

duża, ze względu na brak możliwości ich darmowego pobrania. Wersje angielskie dostępne 

są w Open Access zarówno w plikach pdf oraz wersji HTML. Poniżej prezentujemy pięć 

najczęściej pobieranych artykułów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem 

użytkowników.  

 

W tabeli 5 znajdują się najpopularniejsze artykuły czasopisma w prezentowanym okresie 

(spośród wszystkich wydań) pod względem liczby wyświetleń streszczeń i pobrań pełnych 

tekstów artykułów z uwzględnieniem dwóch wersji językowych każdej pracy.  

 



 

 

NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE STRESZCZENIA I POBIERANE ARTYKUŁY ZE STRONY 
INTERNETOWEJ CZASOPISMA W LATACH 2018 – 2019. 

Tytuł Wydanie 
Liczba 

wyświetleń 
streszczeń 

Liczba 
pobrań 
pełnego 
tekstu 

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

2017, 2, 89 1268 316 

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 
Anesthesiology and Intensive Therapy and 
Association of Polish Surgeons 

2018, 4, 90 954 301 

Surgical treatment of pancreatic cancer 2018, 2, 90 905 310 

Coccygodynia – pathogenesis, diagnostics and 
therapy. Review of the writing 

2017, 4, 89 878 355 

Acceptance of disease and the quality of life in 
patients with enteric stoma 

2018, 1, 90 839 260 

        

Tab. 5. Najczęściej pobierane i czytane artykuły czasopisma „Polski Przegląd Chirurgiczny” w latach 2018 - 2019. 

 

IV. Raport cytowań czasopisma w latach 2018 - 2019 według baz Web of 

Science i Scopus. 

 

Źródła danych 

Index Copernicus International w oparciu o dane bibliograficzne zgromadzone w bazach: 

Web of Science i Scopus przygotował raport cytowań czasopisma „Polski Przegląd 

Chirurgiczny” (ISSN: 0032-373X).   

 



 

 

Zakres danych 

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

wskaźników w każdej z analizowanych baz:  

 

Web of Science - dane z dwóch okresów, stanowiących podstawę do wyliczenia 

odpowiednich wskaźników: 

o Raport dwuletni to raport cytowań zidentyfikowanych w roku 2019 dla prac 

opublikowanych w latach 2017 – 2018.  

o Raport pięcioletni to raport cytowań zidentyfikowanych w roku 2019 dla prac 

opublikowanych w latach 2014 – 2018.  

 

Scopus - cytowania zidentyfikowane w 2018 i 2019 r. dla prac opublikowanych 

w poprzedzającym badanie trzyletnim okresie. 

 

Cytowania dla prac opublikowanych w latach 2016 – 2017 

 
Wykres prezentuje cytowania 128 prac naukowych opublikowanych w czasopiśmie w latach 

2017 – 2018 na podstawie danych bazy Web of Science.  

 

 

Wykres 1. Cytowania dla prac opublikowanych w latach 2017 – 2019. 
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Cytowania w latach 2017 - 2018 

Opublikowane prace 2017 2018 2019 razem 

2017 65 2 18 22 42 

2018 63 0 7 9 16 

suma cytowań: 2 25 31 58 

Tab. 6. Cytowania dla prac opublikowanych w latach 2016 – 2017. 

 

Wykres 2. i Tabela 6.  prezentują poziom wzrostu cytowań artykułów w kolejnych latach 

następujących po publikacji.  

 

Wzrost poziomu dwuletnich cytowań w latach 2018 – 2019 
 

  
*Cytowania dotyczą prac opublikowanych dwóch poprzedzających wyniki lat (raporty dwuletnie). 

 

Wykres 2. Cytowania prac opublikowanych w latach 2016 – 2019. 

 
Stosując metodykę wyliczeń wskaźnika Impact Factor prace opublikowane w latach 2017 – 

2018 w „Polskim Przeglądzie Chirurgicznym” były cytowane łącznie 58 razy, co daje średnią 

cytowań 0,45 razy na każdy opublikowany artykuł. Jest to wzrost w stosunku do roku 

poprzedniego 2018, gdy średnia cytowań wynosiła 0,41 oraz roku 2017, gdy średnia cytowań 

wynosiła 0,36. Są to dane na półrocze 2019 roku. Pełne dane będą dostępne po zakończeniu 

roku kalendarzowego. 
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w latach 2016 – 2019* 



 

 
 
 
 
Metodyka: 

 
 Opublikowane prace  Cytowania publikacji z 2017 – 2018  

 
2016 2017 2018 2019 2020 

  128 58 
 

 
 
 
Cytowania dla prac opublikowanych w latach 2014 – 2018 
 
Wykres prezentuje cytowania 467 prac naukowych opublikowanych w czasopiśmie w latach 

2014 – 2019 na podstawie danych bazy Web of Science.  

Wykres 3. Cytowania dla prac opublikowanych w latach 2014 – 2019. 
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    Cytowania w latach 2014 - 2019 

rok 
publikacji 

opublikowane 
prace 

cytowania 
w 2014 

cytowania 
w 2015 

cytowania 
w 2016 

cytowania 
w 2017 

cytowania 
w 2018 

cytowania 
w 2019 

2014 80 4 21 31 41 35 11 

2015 119 0 3 30 71 83 39 

2016 60 0 0 0 14 21 5 

2017 65 0 0 0 2 18 22 

2018 63 0 0 0 0 7 9 

SUMA 387 4 24 61 128 164 86 

Tab. 7. Cytowania dla prac opublikowanych w latach 2014 – 2019. 

 

Stosując metodykę wyliczeń wskaźnika Impact Factor prace opublikowane w latach 2014 – 

2018 w „Polskim Przeglądzie Chirurgicznym” były cytowane łącznie 467 razy, co daje średnią 

cytowań 1,21 razy na każdy opublikowany artykuł. W 2018 roku średnia cytowań dla prac 

opublikowanych w latach 2013 – 2017 wynosiła 1,28 jednak są to dane na półrocze 2019 

roku. Pełne dane będą dostępne po zakończeniu roku kalendarzowego. 

 

Tematyka prac 
 
Najwyższe wyniki cytowań w 2018 roku miały opublikowane w latach 2014 – 2018 artykuły 

z zakresu chirurgii i gastroenterologii z hepatologią.  

Wykres 3. prezentuje cytowania w 2019 w dziesięciu głównych obszarach tematycznych 

czasopisma. Jedna praca mogła być zakwalifikowana do kliku dziedzin. 

 



 

 

Wykres 4. Liczba zidentyfikowanych cytowań w 2019 roku i liczba prac opublikowanych w latach 2014 – 2018 z 

uwzględnieniem tematyki prac. Jedna praca mogła być zakwalifikowana do kliku obszarów tematycznych. 

 

 

 

 

Raport cytowań według bazy Scopus 
 

Poniżej prezentujemy wyniki cytowania liczone w latach 2017 – 2018 dla artykułów 

opublikowanych w trzech poprzedzających badanie latach.   

 

Metodyka badania cytowania 

; 0 

SURGERY; 319 

GASTROENTEROLOGY 
HEPATOLOGY; 299 

GERIATRICS 
GERONTOLOGY; 201 

ONCOLOGY; 153 

PATHOLOGY; 155 

HEALTH CARE SCIENCES 
SERVICES; 73 

PHARMACOLOGY 
PHARMACY; 49 

CARDIOVASCULAR 
SYSTEM CARDIOLOGY; 

45 

ANATOMY 
MORPHOLOGY; 44 

HEMATOLOGY; 40 

WYKRES 4. 10 NAJCZĘŚCIEJ CYTOWANYCH DZIEDZIN W 2019 DLA PRAC 
OPUBLIKOWANYCH W LATACH 2014 - 2018 



 

                                    Prace z 3 poprzedzających badanie lat 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cytowania z 2018 

0,41  =  
cytowania w 2018 

 =  
104 cytowania 

prace z 2015 - 2017 255 prac 

 

Cytowania z 2019* 

0,21  =  
cytowania w 2019 

 =  
40 cytowań 

prace z 2016 - 2018 188 prac 
  

*Tabela zawiera cytowania zarejestrowane w 2019 – stan na 30 czerwca 2019 roku. 

Tab. 8. Cytowania z 2018 roku dla artykułów z lat 2015 – 2018 wg bazy Scopus. 

 

Od 2016 roku Redakcja zaostrzyła kryteria kwalifikacji prac do czasopisma, wybierając te 

z potencjałem do cytowania. Przyjęte zmiany mają na celu podniesienie cytowalności 

publikowanych prac oraz docelowo uzyskanie wskaźnika Impact Factor.  

Tabela zawiera cytowania od stycznia do czerwca 2019 roku. Pełne dane za 2019 rok będą 

dostępne w kwietniu 2020 r.  

  



 

V. Komercjalizacja czasopisma 
 

W ciągu dwóch lat wydawniczych (2017-2018), tj. od czasu wdrożenia nowej strategii wydawniczej, 

czasopismo znacznie poszerzyło krąg podmiotów współpracujących w zakresie komercjalizacji 

czasopisma. Dzięki przyjętej strategii, w dwóch kolejnych latach wydawniczych tj. 2017 i 2018, 

przychód czasopisma w tych latach przekroczył 100 000,00 zł rocznie. Środki finansowe pozyskane 

ze współpracy są wykorzystywane zgodnie z postanowieniami umowy wydawniczej zawartej 

pomiędzy Wydawcą czasopisma i Wydawnictwem Index Copernicus International, w tym na dalszy 

rozwój czasopisma. 

Pozyskane przychody czasopisma pochodzą z publikacji reklam w wersji drukowanej czasopisma, 

z zachowaniem międzynarodowych standardów wydawniczych i etycznych, z przedruków wybranych 

artykułów publikowanych w czasopiśmie (reprinty), zamówień rocznych prenumerat czasopisma oraz 

przygotowania dodatkowych wydań czasopisma na konferencje naukowe (np. Suplement czasopisma 

na Zjazd naukowy Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich, XV 

Konferencja Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej Postępy w chirurgii gruczołów dokrewnych). 

W trakcie lat 2017-2018 czasopismu udało się zaistnieć w otoczeniu firm zainteresowanych promocją 

swojej działalności wśród chirurgów, jako najlepszemu jakościowo, a także najlepiej poczytnemu ze 

względu na dotarcie do wszystkich członków Towarzystwa Chirurgów Polskich, wydawnictwu 

naukowemu z dziedziny chirurgii w Polsce. 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH 
 

sporządzone za okres 

od 1 sierpnia 2017r. do 30 czerwca 2019r. 
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Prezentowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o dokumenty i ewidencję 

księgową z okresu od 1 sierpnia 2017r. do 30 czerwca 2019r., poprzednie sprawozdanie było 

sporządzone na dzień 31.07.2017r. 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 31.07.2017 30.06.2019 

A AKTYWA TRWAŁE 19 969,00 10 891,00 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe 19 969,00 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 616 037,35 789 683,80 

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 1 699,80 2 000,00 

  a) rozrachunki z tyt.współpracy i sponsoringu 1 230,00 1 500,00 

  b) pozostałe rozrachunki (zaliczki) 469,80 500,00 

  c) rozrachunki publiczno-prawne 0,00 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 614 337,55 787 683,80 

1 Środki pieniężne 614 337,55 787 683,80 

  a) w kasie 76,10 70,90 

  b) na rachunku bieżącym operacyjnym 397 332,43 460 371,47 

  c) na rachunku bankowym "składkowym" 216 929,02 327 241,43 

2 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 

C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 30 000,00 0,00 

RAZEM 666 006,35 800 574,80 

 

 

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 1999r. za kwotę 1.280,00 zł, 

b) notebook Lenovo zakupiony w grudniu 2013r. za kwotę 3.811,00 zł, 

c) drukarka HP ujawniona inwentaryzacją w 2019r. na kwotę 800,00 zł, 

d) sztandar TChP otrzymany w darowiźnie w grudniu 2013r. 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 1.500,00 zł – jest to kwota 

nieopłaconej faktury VAT wystawionej dla Intelligent Medical Solutions sp. z o.o. 

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) – 70,90 zł, 

b) środki na rachunku bieżącym operacyjnym w kwocie 460.371,47 zł, 

c) środki na rachunku bankowym składkowym w kwocie 327.241,43 zł – to środki pieniężne  

z tytułu składek członkowskich. 

 

PASYWA 31.07.2017 30.06.2019 

A FUNDUSZE WŁASNE 455 586,50 588 949,17 

I. Fundusz statutowy 455 586,50 588 949,17 

1 Fundusz Zarządu Głównego 264 808,47 296 996,14 

2 Składki członkowskie 190 778,03 291 953,03 

II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

B. 

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 

ZOBOWIĄZANIA 210 419,85 211 625,63 

I. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

II.  Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 210 419,85 211 625,63 

1 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

2 Inne zobowiązania 35 236,04 49 541,17 

  a) rozrachunki z tyt.współpracy 45,90 3 746,10 

  b) rozrachunki publiczno-prawne 5 600,13 3 067,18 

  c) pozostałe rozrachunki (z oddziałami) 29 590,01 42 727,89 

3 Fundusze specjalne 175 183,81 162 084,46 

  a) Fundusz Stypendialny 175 183,81 162 084,46 

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 666 006,35 800 574,80 

 

 

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 296.996,14 zł, 
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b) składki członkowskie w kwocie 291.953,03 zł, stanowiącej saldo wpłat składek członkowskich 

po odliczeniu środków przekazanych lub należnych do oddziałów, na rachunek operacyjny 

Zarządu Głównego. 

 

Szczegółowe rozliczenie składek członkowskich i funduszu Zarządu Głównego przedstawiono w części 

II i III sprawozdania. 

 

W zobowiązaniach krótkoterminowych wykazano: 

a) rozrachunki z dostawcami – 3.746,10 zł, co stanowi wartość faktur otrzymanych na koniec 

czerwca z terminem zapłaty w lipcu 2019r., 

b) rozrachunki publiczno-prawne w kwocie 3.067,18 zł to wartość rozliczeń z organami 

skarbowymi, 

c) pozostałe rozrachunki w kwocie 42.727,89 zł – to przede wszystkim kwota należności wobec 

oddziałów z tytułu wzajemnych rozliczeń (składki i przychody realizowane przez oddziały), 

będące do dyspozycji oddziałów: 

- oddział śląski: 10.255,10 zł, 

- oddział świętokrzyski: 11.447,36 zł, 

- oddział warmińsko-mazurski: 5.418,00 zł, 

- oddział wielkopolski: 15.606,96 zł. 

 

Na fundusze specjalne wykazane w pasywach bilansu składa się Fundusz Stypendialny w kwocie 

162.084,46 zł, którego szczegółowe rozliczenie przedstawiono w części IV sprawozdania. 

 

II. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 

 

Opis Zwiększenia Zmniejszenia Saldo 

Stan funduszu na dz. 31.07.2017     190 778,03 

Składki wpłacone: 348 845,00     

VIII-XII 2017 35 320,00     

2018 126 545,00     

01.01-30.06.2019 186 980,00     

Prenumerata PPCh:   67 520,00   

VIII-XII 2017   67 520,00   

2018   0,00   

01.01-30.06.2019   0,00   

Część składek należna oddziałom   74 648,00   

VIII-XII 2017   2 000,00   

2018   23 070,00   

01.01-30.06.2019   49 578,00   

Część składek należna ZG   104 887,00   

VIII-XII 2017   0,00   

2018   30 520,00   

01.01-30.06.2019   74 367,00   

Opłaty bankowe   615,00   

VIII-XII 2017   134,00   

2018   313,00   

01.01-30.06.2019   168,00   

RAZEM 348 845,00 247 670,00   

Stan funduszu na dz. 30.06.2019     291 953,03 
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W prezentowanym okresie sprawozdawczym wykazano zwiększenie salda funduszu składkowego. 

Składki członkowskie wpłacane są przez członków Towarzystwa bezpośrednio na wyodrębniony w tym 

celu rachunek bankowy należący do Zarządu Głównego TChP. 

 

Wysokość podstawowej rocznej składki członkowskiej do końca 2018 roku została utrzymana na 

poziomie 180,00 zł, natomiast wysokość składki dla młodych chirurgów to 90,00 zł. Od 2019 roku 

wysokość składki podstawowej wzrosła do 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. 31.07.2017     264 808,47 

Przychody z umów współpracy i sponsoringu: 240 000,37     

VIII-XII 2017 0,00     

2018 235 000,37     

01.01-30.06.2019 5 000,00     

Przychody ZG z rozliczenia składek: 104 889,00     

VIII-XII 2017 0,00     

2018 30 520,00     

01.01-30.06.2019 74 369,00     

Otrzymane granty, darowizny i inne przychody 77 960,00     

VIII-XII 2017 0,00     

2018 22 000,00     

01.01-30.06.2019 55 960,00     

Przychody z rozliczenia Kongresu 50 000,00     

Przychody zrealizowane przez oddziały 33 609,76     

VIII-XII 2017 6 439,03     

2018 10 601,63     

01.01-30.06.2019 16 569,10     

Koszty działalności statutowej:   243 217,28   

VIII-XII 2017   84 689,03   

2018   46 343,31   

01.01-30.06.2019   112 184,94   

Koszty administracyjne:   231 054,18   

VIII-XII 2017   42 110,41   

2018   109 456,52   

01.01-30.06.2019   79 487,25   

RAZEM 506 459,13 474 271,46   

Stan funduszu na dz. 30.06.2019     296 996,14 

 

Główną pozycję zwiększeń funduszu Zarządu Głównego w okresie sprawozdawczym stanowi przychód 

z tytułu realizacji umów współpracy i sponsoringu zawartych z MEDTRONIC i z Aesculap Chifa na 

lata 2018-2019, a także przychód z rozliczenia 68 Kongresu  i z rozliczenia składek członkowskich. 
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Koszty działalności statutowej w kwocie 243.217,28 zł to przede wszystkim wydatki z otrzymanych 

grantów, realizacja projektów (w tym LAPCO), organizacja kongresów i opłacone składki 

członkowskie do innych organizacji. 

 

Na koszty administracyjne w kwocie 231.054,18 zł składają się głównie koszty wynagrodzeń i składek 

ZUS, usługi prawne, usługi księgowe, informatyczne, czynsz za lokal i opłaty bankowe. 

 

 

IV. FUNDUSZ STYPENDIALNY  

         

Opis Zwiększenia Zmniejszenia Saldo 

Stan funduszu na dz. 31.07.2017     175 183,81 

Zwiększenia 0,00     

VIII-IX 2017 0,00     

2018 0,00     

01.01-30.06.2019 0,00     

Wypłacone stypendia krajowe:   0,00   

VIII-IX 2017   0,00   

2018   0,00   

01.01-30.06.2019   0,00   

Wypłacone stypendia zagraniczne:   13 099,35   

VIII-IX 2017   0,00   

2018   0,00   

01.01-30.06.2019   13 099,35   

RAZEM 0,00 13 099,35   

Stan funduszu na dz. 30.06.2019     162 084,46 

 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie nastąpiło zwiększenie Funduszu Stypendialnego, 

natomiast wypłacone zostały 2 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, 06 lipca 2019r. 

Sporządziła: Katarzyna Koniarczyk 

 

 


