
Łódź, 2 lutego 2011 r. 

Protokół z VIII Posiedzenia Zarządu Głównego TChP

Warszawa, 13 grudnia 2010 r. 

Posiedzenie  otworzył  Prezes  Towarzystwa  Prof.  dr  hab.  med.  Adam  Dziki,  poprosił

zebranych o przyjęcie protokołu z VII posiedzenia ZG TChP z dnia 18 października  2010 r.  -

protokół jednogłośnie przyjęto. 

Profesor Adam Dziki poprosił zebranych o przyjęcie planu posiedzenia i przystąpienie do dyskusji.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Profesor Marek Krawczyk, który przedstawił zebranym informacje o

dotychczasowych członkostwach honorowych nadawanych przez Zarząd Głównych TChP w ciągu

ostatnich ośmiu lat.  Na Kongresie w Gdańsku przyznano 3 krajowe członkostwa honorowe i 4

zagraniczne.  W  Białymstoku:  6  tytułów  członków  honorowych  polskich  i  2  tytuły  dla

zagranicznych członków.  W Poznaniu-  6  krajowych  członkostw i  4  zagraniczne,  natomiast  we

Wrocławiu Zarząd Główny TChP zdecydował się na przyznanie 10 tytułów honorowych członków

krajowych i 6 tytułów honorowych członków TChP dla chirurgów z zagranicy. Nie wykorzystano

jednak wszystkich miejsc krajowych członków honorowych, poparcie ZG TChP otrzymało siedmiu

kandydatów do tytułu członka TChP, wykorzystano natomiast wszystkie zaplanowane miejsca dla

zagranicznych członków TChP. Pan Profesor Marek Krawczyk przedstawił zebranym propozycję

Prezydium ZG TChP, aby na na najbliższym 65. Kongresie TChP w Łodzi przyznać/wręczyć równą

ilość (  propozycja  6  )  tytułów członków honorowych dla  obywateli  polskich,  jak  i  dla  osób z

zagranicy.  Oficjalne  głosowanie  odbędzie się  na  najbliższym posiedzeniu ZG TChP w dniu  19

lutego  w  Łodzi.  Zgodnie  z  obowiązującym  regulaminem  Pan  Profesor  Marek  Krawczyk

przypomniał zebranym o warunkach zgłaszania i nadsyłania wniosków.

Oddziały  Towarzystwa  Chirurgów  Polskich  mają  prawo  do  zgłaszania  nie  więcej  jak  dwóch

kandydatów na członków honorowych TChP. Sekcje Towarzystwa Chirurgów Polskich mają prawo

do zgłaszania nie więcej jak jednego kandydata na członka honorowego TChP. Wybieralny członek

Zarządu  Głównego  Towarzystwa  Chirurgów Polskich  ma  prawo  do  zgłoszenia  nie  więcej  jak

jednego  kandydata  na  członka  honorowego  Towarzystwa  Chirurgów Polskich.  Ostateczną  datę

zgłaszania kandydatur ustala  się  na  31 stycznia  2011 r.  (decyduje data stempla  pocztowego lub

notatka osoby przyjmującej wniosek o dacie złożenia). Wypełnione wnioski muszą być zgłaszane

wyłącznie  do  siedziby  Zarządu  Głównego  Towarzystwa  Chirurgów  Polskich  –  Warszawa,  ul.

Nowiniarska  1.  Wstępnej  oceny  kandydatów  dokonuje  Komisja  ds.  Członków  Honorowych



Towarzystwa  Chirurgów  Polskich  w  składzie:

1.Prof. dr hab. Marek Krawczyk – Przewodniczący Komisji

2.Prof. Paweł Lampe – Członek Komisji

3.Prof. Wojciech Kielan – Członek Komisji

Komisja po sprawdzeniu formalnym wniosków przedstawia je Zarządowi Głównemu rekomendując

kandydatury. 

Na stronie  www.tchp.pl dostępny będzie regulamin przyznawania godności członka honorowego

wraz z formularzem wniosku do wypełnienia. 

Głos  zabrał  Profesor  Adam  Dziki,  który  poprosił  zebranych  o  akceptację  warunków

przedstawionych przez Pana Profesora Marka Krawczyka. Do dyskusji włączył się Pan Profesor

Krzysztof Bielecki,  który podkreślił,  jak duże znaczenie ma podział ilości miejsc dla członków

honorowych  polskich  „terenowych”  i  akademickich.  Zdaniem  Pana  Profesora  Bieleckiego  –

kandydaci z tzw. terenu mają dużo mniejsze szanse, aby otrzymać tytuł członka honorowego TChP.

Prof. Adam Dziki podziękował za uwagę Profesorowi Bieleckiemu, zaznaczył,  że powrócimy do

tego tematu, kiedy już wszystkie wnioski zostaną złożone, wtedy ZG TChP podejmie ( w razie

takiej konieczności ) decyzję o podziale miejsc krajowych członkostw honorowych. Prof.  Adam

Dziki poprosił zebranych o głosowanie jawne w sprawie nadania tytułu członków honorowych w

roku 2011 r. 

Jako kolejny głos zabrał Pan Profesor Marek Dobosz, który został nowym przedstawicielem ZG

TChP w UMES SS – Prof. Marek Dobosz zajął miejsce Pana Profesora Jana Polańskiego, który

reprezentował  Towarzystwo  Chirurgów Polskich  w  UMES SS  jako  Sekretarz  Generalny  przez

ostatnie 10 lat. Pan Prof. Marek Dobosz serdecznie podziękował zebranym za zaufanie i wybór do

UEMS SS i zapewnił, że będzie godnie reprezentował TChP. Profesor Marek Dobosz przedstawił

pokrótce zebranym raport z ostatniego posiedzenia UMES SS, które odbyło się w 30 października

w Neapolu. 

Zadania Sekcji Chirurgicznej na rok 2011 są skupione nad treningiem oraz poziomem szkolenia

młodych chirurgów oraz organizowaniem egzaminów kompetencyjnych z poszczególnych dziedzin

chirurgii,  zwłaszcza  na  egzaminie  w  chirurgii  ogólnej.  Taki  egzamin  został  w  tym  roku

zorganizowany po 8 – letniej przerwie w Turynie. Taka długa przerwa w organizowaniu egzaminu

świadczy o spadku zainteresowania chirurgią ogólną. 

Następnie  głos  zabrał  Prof.  Adam  Dziki,  który  przedstawił  zebranym  prośbę  Pana  Profesora

Andrzeja Matyji, który zgłosił się do ZG TChP z zapytaniem o utworzenie nowej Sekcji TChP –



Sekcji Przepuklin. Obecnie ponad 80 osób zadeklarowało chęć przystąpienia do takiej Sekcji TChP.

Wszyscy zadeklarowani lekarze są członkami TChP. Prof. Andrzej Matyja zaprezentował zebranym

Krajowy Rejestr Operacji Przepuklin w Polsce. 

Celem  rejestru  jest  stworzenie  platformy  internetowej  do  gromadzenia  danych  o  operacjach

przepuklin  pachwinowych  wykonywanych  w  ośrodkach  chirurgicznych  w  Polsce.  Zebrane

informacje poddane analizie będą wykorzystane w celu:

• Określenia istotnych czynników ryzyka wczesnych powikłań i niepowodzeń po leczeniu

chirurgicznym,

• Określenia potrzeb szkoleniowych w zakresie nowoczesnych metod operacyjnych w

poszczególnych ośrodkach lub regionach, 

• Raportowania danych jakościowych i ilościowych dotyczących chirurgii przepuklin

pachwiny dla potrzeb uczestników rejestru, 

• Wskazywania najistotniejszych kierunków rozwoju badań naukowych, 

• Zapewnienia możliwości uczestnictwa Polski w europejskich rejestrach przepuklinowych, 

• Poprawy wyników i jakości leczenia,

• Analizy kosztów leczenia.

Każdy ośrodek uczestniczący w rejestrze ma pełny dostęp do danych z rejestru z zapewnieniem

anonimowości  danych  z  poszczególnych  ośrodków.  Wszystkie  ośrodki  są  zakodowane  przez

administratora rejestru i każdy ośrodek zna wyłącznie swój kod i hasło stanowiące jednocześnie o

dostępie do rejestru danych.

Profesor  Krzysztof  Bielecki  poddał  pod  wątpliwość  konieczność  tworzenia  nowej  sekcji,  gdyż

prowadzi to do kolejnego rozdrabniania TChP, zdaniem Prof. Krzysztofa Bieleckiego nowa Sekcja

wchodzi  w kompetencje  Sekcji Wideochirurgii,  która  w  swoim zakresie  zajmuje  się  leczeniem

przepuklin. 

Prof. Adam Dziki poprosił zebranych o zajęcie stanowiska w tej sprawie – w głosowaniu jawnym

jedna  osoba  była  przeciw.  Wniosek  o  powołanie  Sekcji  została  pozytywnie  rozpatrzony  przez

Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich. Na najbliższym posiedzeniu ZG TChP w Łodzi

Pan Profesor Andrzej Matyja przedstawi Zarządowi TChP oficjalne władze Sekcji oraz Regulamin.

Następnie  Prof.  Adam Dziki przedstawił zebranym krótką relację z  Posiedzenia  Koła  Młodych

Chirurgów. Na I Posiedzeniu Przewodniczących Kół Młodych Chirurgów Towarzystwa Chirurgów

Polskich,  które odbyło się  w dniu 30 listopada o godzinie 13.00 w Klinice Chirurgii Ogólnej i

Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wybrano przedstawicieli młodych chirurgów do

Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz do Komitetu Redakcyjnego Polskiego



Przeglądu  Chirurgicznego.  Do  Zarządu  Głównego  Towarzystwa  Chirurgów  Polskich  został  :

Dr n.  med. Krzysztof Buda ( Oddział Śląski ), natomiast  do Komitetu Redakcyjnego Polskiego

Przeglądu Chirurgicznego został: Dr n. med. Piotr Domagała ( Oddział Warszawski ).

Jako  kolejny  głos  zabrał  Pan  Prof.  Grzegorz  Wallner,  który  uczestniczył  w  spotkaniu  25

października  2010  r.  w  Ministerstwie  Zdrowia.  Tematem,  zdaniem  Prof.  Grzegorza  Wallnera

kontrowersyjnym,  którym powinno  zająć  się  Towarzystwo  Chirurgów Polskich  jest  propozycja

nowelizacji kontraktowania koszykowego w zakresie leczenia szpitalnego w chirurgii nowotworów.

Ministerstwo  Zdrowia  zaproponowało  podział  i  utworzenie  dwóch  osobnych  kontraktów  dla

chirurgii ogólnej, która zajmuje się leczeniem nowotworów, jak i dla chirurgii onkologicznej. Nie

zostało to uzgodnione z Towarzystwem Chirurgów Polskich – zdaniem Prof. Grzegorza Wallnera

może  to  oznaczać  manipulowanie  punktami i  finansowaniem procedur  chirurgicznych.  Głos  w

dyskusji zabrał Prof. Adam Dziki, który poprosił Pana Profesora Wojciecha Zegarskiego – Prezesa

Elekta Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, który był na spotkaniu w MZ, aby wyjaśnił

członkom ZG TChP, skąd wzięła się propozycja podziału i stworzenia dwóch osobnych kontraktów

dla procedur chirurgii onkologicznej. Zdaniem Pana Profesora Adama Dzikiego taka sytuacja nie

może mieć miejsca,  oba Towarzystwa  nie mogą działać na swoją  szkodę,  wręcz  przeciwnie  w

rozmowach z Ministerstwem Zdrowia TChP i PTChO powinny zająć wspólne stanowisko. Prof.

Adam Dziki  wystosuje  oficjalne  pismo  do  Prof.  Wojciecha  Polkowskiego  -  Prezesa  PTChO z

prośbą  o  spotkanie  i  wyjaśnienie  zaistniałej  sytuacji.  Rozwiązywanie  sporów i  problemów  na

spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia jedynie odwraca uwagę obu Towarzystw od najistotniejszej

kwestii, jaką jest finansowanie procedur chirurgii onkologicznej. 

Jako kolejny głos zabrał Pan Dr hab. med. Mariusz Wyleżoł, który kontynuował temat formularzy

świadomej  zgody  pacjenta  na  poszczególne  operacje  chirurgiczne,  rozpoczęty  na  poprzednim

Zebraniu ZG TChP. Pan dr hab. med. Mariusz Wyleżoł przedstawił zebranym Pana mgr Wojciecha

Wojtalę,  który  współpracuje  z  TChP  w  zakresie  tworzenia  formularzy  od  strony  formalno  –

prawnej.

Pan mgr Wojtal przedstawił zebranym cele i korzyści, jakie będą płynęły z formularzy:

– wzmocnienie procesu komunikacji z pacjentem,

– przekazanie pacjentowi aktualnej informacji o proponowanym zabiegu, 

– udokumentowanie zakresu informacji przekazanej pacjentowi,

– potwierdzenie przez pacjenta wyrażenia zgody na zabieg w formie pisemnej,

– wzmocnienie  pozycji  lekarza  w  postępowaniu  karnym,  cywilnym oraz  postępowaniu  w



przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.

Stworzenie  formularza  wymaga  współpracy  dwóch  zespołów:  medycznego  i  prawnego.  Mgr

Wojciech Wojtal przedstawił zebranym proponowany skład zespołu prawnego:

dr Urszula Drozdowska, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w

Białymstoku, radca prawny.

dr Joanna Paśkiewicz,  adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego i Postępowania Karnego Uniwersytetu

Rzeszowskiego, adwokat. 

dr   Jacek  Potulski,  adiunkt  w  Katedrze  Prawa  Karnego  Materialnego  i  Wykonawczego  oraz

Psychiatrii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat.

dr Adam Górski, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

mgr Wojciech Wojtal,  asystent w Instytucie Bioetyki i Ekologii Uniwersytetu Kardynała Stefana

Wyszyńskiego  w  Warszawie,  wykładowca  na  Wydziale  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu

Warszawskiego  na  studiach  podyplomowych  z  Prawa  Medycznego,  Bioetyki  i  Socjologii

Medycyny.

Zarówno pod względem prawnym, jak i medycznym takie formularze muszą być aktualne, zespół

prawny zajmie się tym zagadnieniem. 

Następnie  Pan  dr  hab.  med.  Mariusz  Wyleżoł  przedstawił  proponowanych  przewodniczących

poszczególnych zespołów tematycznych ( grupa medyczna ): 

Schorzenia przełyku i żołądka - Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner,

Schorzenia pola dwunastniczo-trzustkowego i jelita cienkiego - Prof. dr hab. n .med. Paweł Lampe,

Schorzenia wątroby i dróg żółciowych - Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk,

Schorzenia jelita grubego - Prof. dr hab. n. med. Adam Dziki,

Chirurgia endoskopowa/endoskopia zabiegowa - Prof. dr hab. n. med. Jan Kulig,

Chirurgia bariatryczna i metaboliczna - Prof. dr hab. n. med. Edward Stanowski,

Chirurgia endokrynologiczna - Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kuzdak,

Schorzenia śledziony - Dr hab. n. med. Andrzej Szczepanik,

Przepukliny powłoki brzusznej - Dr hab. n. med. Andrzej Matyja,

Chirurgia naczyń - Prof. dr hab. n. Piotr Andziak,

Ostre schorzenia chirurgiczne - Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki,

Uraz/urazy wielonarządowe urazy czaszkowo-mózgowe - dr hab. n. med. Leszek Brongel,

Oparzenia - Prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna,

Chirurgia piersi - Prof. dr hab. n. med. Edward Towpik,

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe - Prof. dr hab. n. med. Ireneusz W. Krasnodębski,



Chirurgia ambulatoryjna - Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki. 

Dr  hab.  Mariusz  Wyleżoł  poinformował  zebranych,  że  do  kolejnego  Zebrania  ZG  TChP

poszczególne zespoły mają przygotować listę procedur obejmujących określony zespół tematyczny

oraz  jedną  procedurę  opisaną  –  tak  aby  zespół  prawny  mógł  zweryfikować  dokument  pod

względem merytorycznym i formalnym. 

Prof. Adam Dziki przedstawił  kolejny punkt posiedzenia dotyczący składki członkowskiej: zgodnie

z decyzją  Zarządu Głównego TChP z dnia 18 października 2010 r.  od 2011 roku podniesiona

została składka członkowska, która wyniesie 180 zł rocznie. W ramach składki można bezpłatnie

otrzymywać  Polski  Przegląd  Chirurgiczny.  Wszyscy członkowie  TChP,  którzy dokonają  opłaty

członkowskiej  za  rok  2011  na  podane  konto  bankowe,  będą  uprawnieni  do  obniżonej  opłaty

rejestracyjnej  podczas  65.  Kongresu  Towarzystwa  Chirurgów Polskich  w  roku  2011  w Łodzi.

Opłata składki za rok 2011 będzie także warunkiem uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków

TChP podczas Kongresu, lista osób uprawnionych do głosowania będzie sporządzona na postawie

wykazu wpłat na konto TChP. Kolejny głos zabrał Pan dr Michał Mik, który przedstawił zebranym

relację ze Stypendium TChP, DGCh oraz firmy J&J. Szkolenie odbyło się w dniach 18-20 listopada

2010 r. w ośrodku szkoleniowym Medizin im Grünen w Templin.

Szkolenie podzielone było na: 

1) 12 miejsc szkoleniowych w podstawowych technikach laparoskopowych,

2) 8 miejsc szkoleniowych w dla zaawansowanych uczestników w technice TEM ( szkolenie z

tłumaczeniem na język polski ).

Zebranie  zamknął  prof.  Adam Dziki,  który podziękował  wszystkim za  obecność  i  zaprosił  na

następne IX Posiedzenie,  które odbędzie się 19 lutego 2011 r. podczas II Konferencji „Chirurgia

2011 – co nowego w Łodzi?”. 

Prof. dr hab. med. Adam Dziki

Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich

Protokołowała

Katarzyna Kowalik


