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Protokół z V Posiedzenia Zarządu Głównego TChP

Warszawa, 12 kwietnia  2010 r.

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

zebranych o przyjęcie protokołu z IV posiedzenia ZG TChP z dnia 22 lutego 2010 r. -

protokół  jednogłośnie  przyjęto.  Prof.  Adam Dziki  poprosił  zebranych o  przyjęcie

nowego planu V posiedzenia, w planie uzględniono dodatkowy punkt, wystąpienie dr

hab. med. Mariusza Wyleżoła, który zaplanował przedstawienie zebranym projektu

świadomej zgody chorego na poszczególne zabiegi chirurgiczne. W głosaniu jawnym

jedomyślnie przyjęto nowy plan posiedzenia.

Na  początku  zebrania  prof.  Adam  Dziki  przedstawił  zebranym  podsumowanie

I Konferencji TChP "Chirurgia 2010 – co nowego?". Podczas dwóch dni Konferencji

(  23-24  marca  2010  )  wygłoszono  22  wykłady,  sesje  naukowe  trwały  11  h,

a  uczestnikom  przyznano  11  punktów  edukacyjnych.  W  sumie  Konferencja

zgromadziła 461. uczestników, 13. osób towarzyszących, 42. przestawicieli firm, 37.

wystawców ( firmy farmaceutyczne i sprzętowe ), którzy zagospodarowali 199 m2

powierzchni wystawienniczej. Całkowity zysk z Konferencji zostanie przezkazany na

konto Towarzystwa Chirurgów Polskich. 

Prof.  Adam  Dziki  poinformował  zebranych  o  gotowym  Sprawozdaniu

z Nadzywczajnego Walnego Zebrania Członków TChP, które odbyło się 24 marca

2010 r. Sprawozdanie jest dostępne w wersji elektronicznej w Biurze Towarzystwa

Chirurgów  Polskich  dla  wszystkich  zainteresowanych.  Sprawozdanie  wraz

z  kompletem  niezbędnych  dokumentów  zostanie  dostarczone  do  Sądu

Gospodarczego w celu dokonania zmian w statucie. Wszystkie informacje dotyczące

rejestracji  nowego statutu  TChP zostaną  przekazane  członkom ZG TChP podczas

następnego zebrania dnia 14 czerwca 2010 r. 



Następnie głos zabrał prof. Grzegorz Waller, który przedstawił zaproszonego gościa

Panią  Barbarę  Kutrybę  z  Centrum Monitorowania  Jakości  w  Ochronie  Zdrowia;

dyrektor Ośrodka Współpracy z WHO w Zakresie Rozwoju Jakości i Bezpieczeństwa

w Systemach Ochrony Zdrowia; przewodniczącą Grupy Roboczej Unii Europejskiej

ds.  Bezpieczeństwa Pacjenta  i  Jakości Opieki.  Pani Barbara Kutryba  przedstawiła

zebranym  inicjatywę  CMJ  dotyczącą  wprowadzenia  Okołoopreacyjnej  Katry

Kontrolnej. Problem bezpieczeństwa pacjenta jest niezwykle istotnym zagadnieniem

w  Unii  Europejskiej.  Według  raportu  HOPE  (European  Hospital  and  Healthcare

Federation): co 10. pacjent w europejskich szpitalach doznaje szkody, której można

zapobiec. Prospektywne badanie ENEIS (FR): na 1000 dni hospitalizacji odnotowano

6.6 zdarzeń niepożądanych, z tego 35% można było zapobiec. 

Centrum  Monitorowania  Jakości  zaprasza  szpitale  do  poprawy  bezpieczeństwa

zabiegów chirurgicznych poprzez udział w inicjatywie WHO "Bezpieczna chirurgia

ratuje  życie".  Jest  to  element  działań  World  Alliance  for  Patient  Safety,

nakierowanych  na  ograniczenie  liczby  komplikacji  i  zgonów  operowanych

pacjentów.   

Wspierając  zespoły  zabiegowe  w  ograniczeniu  liczby  takich  zdarzeń,  WHO  po

konsultacjach  z  lekarzami  chirurgii  i  anestezjologii,  pielęgniarkami

anestezjologicznymi i operacyjnymi oraz przedstawicielami pacjentów, opracowało

Okoooperacyjną Kartę Kontrolną -OKK, która może być stosowana na każdej sali

operacyjnej na całym świecie. W wersji oryginalnej Karta jest dostępna na stronie:

www.who.int/patientsafety/challenge/safe.surgery/en/index.html 

Karta jest narzędziem służącym do wspierania przyjętych/ zaadaptowanych działań

na  rzecz  bezpieczeństwa  oraz  promowania  skutecznej  komunikacji  i  dobrej

współpracy w multidyscyplinarnym zespole.  Okołooperacyjna Karta Kontrolna nie

jest  elementem  polityki  regulacyjnej  ani  ustawowej,  lecz  narzędziem,  służącym

klinicystom  i  innym  profesjonalistom  medycznym,  zaangażowanym  w  poprawę

bezpieczeństwa w celu ograniczenia możliwych do uniknięcia zgonów i powikłań. 

OKK ma na celu poprawę bezpieczeństwa opieki chirurgicznej. 



Karta  została  zaadaptowana  do  specyfiki  środowiska  chirurgii  w  Polsce  przez

Ośrodek  Współpracy  z  WHO  w  CMJ.  Pilotaż  Karty  został  przeprowadzony

w 5 szpitalach: 

• Publiczny Specjalistyczny ZOZ, Szpital im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu 

• Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu 

• ZOZ w Suchej Beskidzkiej 

• Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. Warszawa 

• Medicover Szpital w Warszawie 

Dla CMJ istotne jest, aby otrzymać poparcie Towarzystwa Chirurgów Polskich, które

wspomoże wprowadznie OKK.

Prof. Adam Dziki zaproponował zebranym podjęcie oficjalnej uchwały popierającej

wprowadzenie  Okołooperacyjnej  Karty  Kontrolnej  przez  Towarzystwo  Chirurgów

Polskich. W głosowaniu jawnym uchwałę jedogłośnie przyjęto. 

Kolejny w głos w dyskusji należał do prof. Zbigniewa Śledźińskiego, który dostrzegł

pewien  problem  przy  obejmowaniu  Patronatem  Honorowym  TChP  rozmaitych

konferencji,  warsztatów,  sympozjów.  Zdaniem  prof.  Zbigniewa  Śledzińskiego

powinna  zostać  podjęta  oficjalna  uchwała  ZG  TChP,  która  usystematyzowałaby

i  usprawniła  podejmowanie  decyzji.  Obecnie  na  stronie  www.tchp.pl znajduje  się

zakładka  Wydarzenia,  gdzie  dodawane  są  wszytskie  informacje  i  szczegóły

o ewentach organizowanych przez Oddziały i Sekcje TChP.                 

   

Propozycja uchwały:

Zarząd  Główny  TCHP może  objąć  patronatem konferencje,  sympozja  oraz  inne

zorganizowane spotkania o charakterze naukowo szkoleniowym. Dla uproszczenia w

dalszej części wykorzystana jest wyłącznie nazwa „konferencja”.

Patronat Zarządu Głównego TCHP wiąże się z:

1. Umożliwieniem kontaktu komitetu organizacyjnego konferencji z ekspertami

zrzeszonymi w TCHP oraz innymi towarzystwami fachowymi.



2. Nieodpłatnym umieszczeniem informacji o konferencji na stronie domowej

TCHP w dziale "Wydarzenia"

3. Rozesłaniu informacji o konferencji do wszystkich zarejestrowanych członków

TCHP.

4. Zapewnieniem organizatorów spotkania o nieprzyjmowaniu patronatu

Towarzystwa nad innymi konferencjami w tym samym czasie. Wyjątkiem od

tej zasady  może być zgoda obu komitetów organizacyjnych i pozytywne

stanowisko Prezydium Głównego TCHP.

Aby konferencja mogła zastać objęta patronatem Zarządu Głównego TCHP spełnione

muszą zostać następujące warunki:

1. Określone miejsce (miasto) oraz  data spotkania.

2. Określony tytuł i program konferencji

3. Podany organizator

4. Pisemne zgłoszenie skierowane do Prezydium Zarządu Głównego TCHP.

5. Pozytywna ocena Prezydium Zarządu Głównego TCHP.

Propozycja drugiej uchwały:

Sekcje  Towarzystwa Chirurgów Polskich muszą uzgadniać terminy „konferencji” z

Prezydium Zarządu Towarzystwa Chirurgów Polskich. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Towarzystwa  Chirurgów  Polskich  w  sprawie

patronatu nad konferencjami została przyjęta przez ZG TChP. 

Następnie  głos  w  spotkaniu  zabrał  prof.  Grzegorz  Wallner,  który  przedstawił

zebranym  zapytanie  z  Wydawnictwa  Medycyna  Praktyczna  w  sprawie  objęcia

Patronatem Honorowym organizowanej przez Wydawnictwo Konferencji. Zgodnie z

powyższą  przyjętą  uchwałą  decyzja  zostanie  podjęta  po  dostarczeniu  przez  MP

wszelkich niezbędnych informacji. Prof.  Marek Krawczyk podkreślił,  żeby uważać

na komercyjny charakter konferencji, które organizuje Medycyna Praktyczna. 



Następnie głos  zabrał dr  hab.  med.  Mariusz  Wyleżoł,  który przedstawił  zebranym

projekt  formularza świadomej zgody pacjenta na różne rodzaje operacji. Zdaniem dr

hab. med. Mariusza Wyleżoła starania Towarzystwa Chirurgów Polskich w sprawie

wprowadzenie  formularza  podyktowane  są  koniecznością  przekazania  choremu

maksymalnie pełnej i zrozumiałej dla niego wiedzy na temat planowanej operacji,

zarówno co do korzyści wynikających z zastosowanego leczenia, jak i potencjalnych

negatywnych  następstw  zabiegu.  Postępowanie  takie  jest  powszechnie  stosowane

w innych krajach. Konieczność wprowadzenia formularza do powszechnej praktyki

jest także podyktowana przepisami prawa, które zobowiązują lekarza do przekazania

choremu  informacji  na  temat  planowanego  leczenia  operacyjnego.  Formularz

pozwoliłby  zachować  jednorodność  informacji  w  skali  kraju  w  oparciu

o opracowania przygotowane przez autorytety w danej dziedzinie.  

Zarząd Główny TChP przychyla się do działań podejmowanych przez dr hab. med.

Mariusza Wyleżoła popierając wprowadzenie formularza świadomej zgody pacjenta

na różne operacje. Dr hab. med. Mariusz Wyleżoł zobowiązał się do informowania

ZG TChP o postępach prac.

Jako kolejny głos zabrał zaproszony gość  dr hab.  med.  Adam Maciejewski,  który

postulował o utworzenie nowej sekcji w ramach TChP. Zdaniem dr hab. med. Adama

Maciejewskiego  istnieje  potrzeba  utworzenia  Sekcji  Onkologicznej  Chirurgii

Rekonstrukcyjnej.  Dr  hab.  Med.  Adam  Maciejewski  przedstawił  zebranym

prezentację  dotyczącą   osiągnięć  kierowanej  przez  niego  Kliniki  wuzględniając

rodzaje operacji oraz ich liczbę. Utworzenie nowej sekcji zaniepokoiło Członków ZG

TChP,  pod  wątpliwość  poddano  kwestię  utworzenia  w  ramach  TChP  sekcji

onkologicznej, zdaniem zebranych sekcja taka powinna zostać uworzona w ramach

Polskiego  Towarzystwa  Onkologicznego  ewentualnie  sekcja,  której  utworzenie

propoponuje dr hab. Med. Adam Maciejewski mogłaby powstać w ramach Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Plastycznej – ze względu na jej rekonstrukcyjny charakter.

ZG TChP postanowił na następnym posiedzeniu zadecydować o uworzeniu sekcji, do

tego czasu dr hab. Med. Adam Maciejewski zobowiązał się przedstawić argumenty,

które mogłby przekonać członków ZG TChP do podjęcia wiążącej decyzji. Dr hab.



Med. Adam Maciejewski poinformował też zebranych, iż posiada niezbędną liczbę

podpisów członków TChP, która jest konieczna do utworzenia nowej sekcji. Prof. dr

hab.  med.  Adam Dziki zaprosił dr hab.  med.  Adama Maciejewskiego do wizyty i

ponownej prezentacji podczas kolejnego VI zebrania ZG TChP. 

Jako ostatni głos zabrał dr n. Med. Michał Mik, który zrelacjonował zebranym wizytę

prof. Normana Richa w Polsce. 

Prof. Norman Rich odwiedził Polskę w dniu 19 marca 2010 r., gdzie w siedzibie ZG

TChP spotkał  się  z  Prof.  Adamem Dzikim,  Prof.  Arkadiuszem Jawieniem,  Prof.

Markiem Krawczykiem, Prof.  Piotrem Richterem,  Prof.  Markiem Szczepkowskim

oraz z Dr-em Michałem Mikiem. Wizyta miała na celu:

– krótkie przedstawienie historii TChP i PPCh,

– wpis do księgi pamiątkowej TChP,

– omówienie aktualnego stanu indeksacji pisma,

– zwiększenie liczby zgłaszanych prac z ośrodków zagranicznych,

– wprowadzenie pisma do Pubmed,

– wprowadzenie pisma do Medline,

– zachęcenie  zagranicznych  członków  komitetu  redakcyjnego  PPCh  do

zgłaszania  prac  (prace  przeglądowe  z  czołowych  ośrodków  –  bardziej

zwiększają indeks cytowań pisma). 

Prof. Norman Rich zobowiązał się od osobistego napisania listow do zagranicznych

członków Komitetu Redakcyjnego z prośbą o aktywność i zgłaszanie prac oraz

zorganizowania spotkania w National Health Library z kierownikiem zespołu

przyznającego indeksy: 1) Wymagania aplikacyjne do Medline, 2) Stan PPCh przed

złożeniem aplikacji. 

Zebranie  zamknął  prof.  Adam Dziki,  który  podziękował  wszytskim  za  obecność

i  zaprosił  na  następne  VI  Posiedzenie,  które  odbędzie  się  14  czerwca  2010  r.

w siedzibie Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich. 


