
         Łódź, 1 lipca 2011 r.

  Protokół z XI Posiedzenia Zarządu Głównego TChP
Warszawa 13 czerwca 2011 r. 

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

zebranych o przyjęcie protokołu z X posiedzenia ZG TChP z dnia 11 kwietnia 2011 r.  protokół

jednogłośnie przyjęto.  Profesor Adam Dziki poprosił zebranych o przyjęcie planu posiedzenia i

przystąpienie do dyskusji.

Jako pierwszy głos w zastępstwie za Pana dr hab. Mariusza Wyleżoła zabrał prof.  Adam Dziki,

który przedstawił  zebranym postęp w pracach nad  formularzami świadomej  zgody pacjenta na

poszczególne operacje chirurgiczne. Niestety nie wszystkie zgody są gotowe, Prof.  Adam Dziki

zobowiązał  odpowiedzialnych  za  poszczególne  grupy  procedur  do  wysłania  jak  najszybciej

brakujących zgód do Pana dr hab. Wyleżoła.  Zgody powinny znaleźć się na stronie internetowej

TChP jeszcze przed 65 Kongresem Towarzystwa Chirurgów Polskich w Łodzi. Po zgromadzeniu

wszystkich formularzy zostaną one przekazane do konsultacji prawnej, a następnie będą po kolei

umieszczane na stronie  www.tchp.pl.Zgodnie z  głosowaniem większością głosów członków ZG

TChP zgody powinny  być  umieszczone  na  stronie  Towarzystwa  w części  ogólnodostępnej  dla

chirurgów i pacjentów. 

Następnie  głos  zabrał  Pan  dr  hab.  Marek  Dedecjus,  który  zaprezentował  zebranym  projekt

Krajowego  Rejestru  Operacji  Tarczycy  KROT. Rozpoczęcie  wpisywania  planowane  jest  od

01.01.2011 a faktycznie  zrealizowane będzie od 01.03.2011.  Rozpoczęcie  pierwszego  audytu –

ocena i poprawki do wersji testowej od  01.05.2011. Dr hab. Dedecjus przedstawił najważniejsze

obawy, jakie pojawiają się  przy okazji wpisywania danych do takiego rejestru.  Lekarze głównie

obawiają się, że ktoś wykorzysta ich dane: - do publikacji, - przeciwko lekarzowi (powikłania), -

wyciek danych. Pojawia się także pytanie, kto miałaby wprowadzać takie dane i czy wiąże się to z

jakimś  profitem.  Dr  hab.  Dedecjus  omówił  pokrótce  narzędzia,  które  mogłyby  pomóc  w



odpowiednim  funkcjonowania rejestru:  stworzenie  systemu ewaluacji i  akredytacji  chirurgów w

oparciu o rejestr, stworzenie poziomu referencyjności, w którym jednym z kryteriów byłby udział w

rejestrze, stworzenie narzędzia do pozyskiwania środków finansowych na funkcjonowanie rejestru.

Obecnie Rejestr finansowany jest  przez fundację Św. Rocha, która jest w trakcie rejestracji – w

przyszłości, jeżeli rejestr się rozwinie należałoby poszukiwać sponsorów, którzy mogliby finansowo

wspierać rozwój KROT-u. Zdaniem dr hab. Dedecjusa KROT mógłby być doskonałym narzędziem

edukacyjnym, naukowym, badawczym (badania wieoośrodkowe), ewaluacyjnym,  informacyjnym

oraz  ekonomicznym.  Członkowie  ZG  TChP  z  umiarkowanym  entuzjazmem  przyjęli  ideę

wprowadzania danych do takiego rejestru, jako obawy wymieniając wspomniane wcześniej przed

dr hab. Dedecjusa zagrożenia, które mogą wiązać się z tak duża bazą informacji o operacjach oraz

ich powikłaniach. Raport i podsumowanie z początków działalności KROT zostanie przedstawiony

podczas jednej z Sesji na 65. Kongresie TChP w Łodzi. 

Następnie  głos  zabrał  Prof.  Adam Dziki,  który poinformował  zebranych,  że  już  po  raz  drugi

Towarzystwo Chirurgów Polskich wraz z firmą Johnson & Johnson Ethicon - Endo Surgery oraz

BOWA International zapraszają młodych chirurgów do aplikowania i wzięcia udziału w szkoleniu

laparoskopowym. Tym razem kurs obejmuje poziom podstawowy i skierowane jest do chirurgów,

którzy dopiero rozpoczynają szkolenie w technikach laparoskopowych.

Szkolenie obejmuje:

1)  20 miejsc szkoleniowych w podstawowych technikach laparoskopowych,

Kryteria uczestnictwa:

- członkostwo TChP wraz z uregulowanymi składkami,

- pierwsze 3 lata szkolenia specjalizacyjnego,

- biegła znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,

- CV oraz list motywacyjny,

- rekomendacje od kierownika kliniki, ordynatora oddziału.

 doświadczenie:

 - nie mniej niż 3 asysty do laparoskopowej cholecystektomii,

- nie więcej niż 3 samodzielnie wykonane cholecystektomie.

Zgłoszenia do udziału w stypendium należy nadsyłać na adres biuro@tchp65.pl do dnia 15 sierpnia

2011 r.

Kolejny  głos  w  dyskusji  zabrał  Prof.  Zbigniew  Śledziński,  który  poinformował  zebranych,

że w drugim półroczu 2011 r. wypłynęły 3 wnioski o przyznanie zagranicznego stypendium TChP,

wszyscy kandydaci spełnili wymagania formalne i złożyli wnioski na ręce Komisji Stypendialnej

TChP.  Zgodnie  z  decyzją  Komisji  i  Prezydium TChP zdecydowano  o  przyznaniu  stypendiów

w wysokości 1500 euro. 



Stypendyści:

-Michał Kukulski,

-Tomasz Skoczylas,

-Witold Robert Zgodziński.

Prof. Śledziński poprosił członków ZG TChP o akceptację decyzji Komisji, w głosowaniu jawnym

jednomyślnie przyjęto wniosek Przewodniczącego Komisji Stypendialnej. 

Kolejny  punkt  posiedzenia  Sprawozdanie  z  Sympozjum  Sekcji  Chirurgii  Rekonstrukcyjnej

przeniesiono na kolejne XII posiedzenie ZG TChP w Łodzi z  powodu nieobecności Pana Prof.

Adama Maciejewskiego. Prof. Maciejewski w liście do Prof. Adama Dzikiego przeprosił za swoją

nieobecność i  poprosił  o  możliwość  złożenia  swojego  sprawozdania  na  kolejnym zebraniu  ZG

TChP. 

Głos w dyskusji zabrał Prof. Krzysztof Zieniewicz, który przedstawił zebranym aktualną podstawę

prawną TChP oraz ewentualne działania związane ze zmianami w statucie. 

Zmiany  w  statucie  Towarzystwa  Chirurgów  Polskich,  zaakceptowane  przez  Walne  Zebranie

Członków TChP w dniu  24  marca  2010 roku  podczas  I  Konferencji  "Chirurgia  2010"  zostały

wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17 czerwca 2010 r. decyzją Sądu Rejonowego dla

m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany

dotyczyły  §  22,  27  i  28  wprowadzenie  do  ZG  przedstawiciela  Młodych  Chirurgów ustalanie

wysokości składek  przez  Zarząd  Główny.  Statut  w  nowym brzmieniu  jest  dostępny na  stronie

internetowej  www.tchp.pl. W związku z: głosowaniem nad Statutem TChP podczas 64 Kongresu

we Wrocławiu w 2009 r, zmianami głosowanymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w

Białymstoku 10 października 2008 r. odmową przyjęcia zmian w Statucie przez KRS i negatywnym

rozpatrzeniem  odwołania  od  tej  decyzji,  protokołem  i  dyskusją  na  Nadzwyczajnym  Walnym

Zgromadzeniu w Warszawie  w dniu 23 marca 2011 r  Prof.  Zieniewicz – jako Przewodniczący

Komisji Statutowej TChP zaproponował:

- oddanie nowelizacji statutu do konsultacji prawnej, 

- wybór kancelarii,  

- przedstawienie i dyskusji statutu na posiedzeniu Zarządu Głównego,

- głosowania w czasie Walnego Zgromadzenia Członków TChP na 65 Kongresie TChP w Łodzi. 

Decyzją ZG TChP Prof. Krzysztof Zieniewicz skieruje nowelizację statutu do konsultacji prawnej,

jeżeli  to  będzie  możliwe  na  najbliższym Walnym Zebraniu  podczas  Kongresu  zmiany zostaną

przedstawione ogółowi członków do głosowania. 

Prof. Adam Dziki poprosił Przewodniczących Oddziałów, Sekcji, Komisji TChP o pilne nadsyłanie

sprawozdań  na  adres  biura  Towarzystwa  Chirurgów  Polskich.  Niestety  nadal  brakuje  wielu



dokumentów, co uniemożliwia przygotowanie Sprawozdania ZG TChP w kadencji 2009-2011 r.

oraz przygotowania głosowania do wyborów nowego ZG TChP w latach 2011-2013 r. 

Ostatnim punktem zebrania  były  kandydatury na  Prezesa  ZG TChP w latach 2013-2015  i  tak

następujące Oddziały Terenowe TChP zgłosiły swoich kandydatów:

1) Prof. Arkadiusz Jawień - Oddział Bydgosko – Toruński,

2) Prof. Grzegorz Wallner – Oddział Lubelski, 

3) Prof. Paweł Lampe – Oddział Śląski.

Wszystkie kandydatury zostały zgłoszone zgodnie ze statutem TChP i będą przestawione do decyzji

Walnego Zebrania TChP w dniu 16 września 2011 r. w Łodzi. 

Prof.  Adam Dziki poinformował na koniec zebranych o planowanym Programie Naukowym 65.

Kongresu TChP oraz wydarzeniach towarzyszących kongresowi oraz bardzo serdecznie  zaprosił

Członków ZG TChP do wizyty w Łodzi i aktywnego udziału w obradach naukowych kongresu. 

Prof. dr hab. med. Adam Dziki

Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich

Katarzyna Kowalik

Biuro Towarzystwa Chirurgów Polskich 


