
Protokół z III. Posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich  17.12.2007 

w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów 128, w Warszawie

 

 
Trzecie posiedzenie Zarządu Głównego odbyło się w dniu 17.12.2007 w Warszawie, a poprzedziło

je spotkanie Prezydium ZG TChP z Zarządem Oddziału Warszawskiego TChP.

Obrady po raz pierwszy odbyły się w siedzibie Wojskowego Instytutu Medycznego i połączone

były z II. Międzynarodowymi Warsztatami Wideochirurgii „Chirurdzy -Ginekologom; Ginekolodzy

- Chirurgom" 

Na 46 zaproszonych członków Zarządu Głównego obecnych było 30 osób (lista obecności w

załączeniu)

Obrady otworzył Prezes TChP prof Wojciech Witkiewicz, a następnie zgromadzonych powitał

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak. 

Posiedzenie rozpoczął Prezes Zarządu prof. W. Witkiewicz, który przedstawił aktualną realizację

uchwał Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poinformował, że

zwrócił się z oficjalnym pismem do Ministerstwa Finansów o odpisanie od podstawy

opodatkowania składek członkowskich TChP prenumeraty PPCh oraz opłaty zjazdowej. Odbył

również w tej sprawie rozmowę z Sejmową Komisją Zdrowia. 

Następnie doc. Maciej Kielar w imieniu Redaktora Naczelnego Polskiego Przeglądu

Chirurgicznego przedstawił aktualną sytuację finansową i problemy z wydawaniem i prenumeratą

Polskiego Przeglądu Chirurgicznego w świetle uchwały Zarządu Głównego wspólnej jednolitej

składki członkowskiej i prenumeraty Przeglądu Chirurgicznego. 

Podkreślił, że bardzo zmalała liczba sponsorów PPCh oraz zwrócił uwagę na zwiększenie liczby

cytowań Polskiego Przeglądu Chirurgicznego w przygotowywanych publikacjach do druku. 

W dalszej części Posiedzenia Skarbnik Zarządu Głównego prof. dr hab. Edward Stanowski

poinformował zebranych, że wpłynęły dokumenty do Sądu Rejestracyjnego nowego Zarządu

Głównego TCHP i spodziewa się w przeciągu dwóch tygodni zarejestrowania. Przedstawił

preliminarz dochodów i wydatków Zarządu Głównego TChP na okres 1.10.2007 – 30.09.2009

(preliminarz w załączeniu). 

Następnie prof. dr hab. Andrzej Szawłowski , jako Przewodniczący Komisji Planowania i Rozwoju

oraz przedstawiciel Zarządu Głównego do Spraw Kontaktu z Sekcjami przedstawił plan pracy

swojej Komisji (plan pracy w załączeniu oraz na stronie internetowej Zarządu Głównego).



W swoim wystąpieniu prof. Szawłowski przedstawił zebranym projekt Statutu Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej wraz z wydaną publikacją na ten temat. Zwrócił uwagę, że

Zarząd Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej zajmuje się przede wszystkim działalnością

organizacyjną, promocją standardów operacyjnych w chirurgii onkologicznej, zasad diagnostyki i

leczenia chorób nowotworowych, a nie tylko organizacją następnego Kongresu Towarzystwa.

Zaproponował aby pracami nad przyszłym Statutem Towarzystwa Chirurgów Polskich zajęła się

kancelaria prawna. 

Po profesorze Szawłowskim głos zabrał profesor Bielecki, który jako Przewodniczący Komisji

Statutowej przedstawił ramowy plan pracy Komisji Statutowej oraz zwrócił się z pismem do

Prezesa Zarządu Głównego prof. Witkiewicza o nadsyłanie przez członków Towarzystwa

wszystkich uwag i propozycji w Statucie Towarzystwa. Przedstawił również pismo do Redaktora

Naczelnego Polskiego Przeglądu Chirurgicznego o zamieszczenie komunikatu Komisji Statutowej

w wyżej wymienionym czasopiśmie (plan pracy Komisji Statutowej oraz listy do Prezesa Zarządu

Głównego oraz Redaktora Naczelnego TCHP w załączeniu oraz na stronie internetowej Zarządu

Głównego).

W dalszej części Posiedzenia prof. dr hab. Marek Krawczyk zwrócił uwagę, aby wszelkie działania

Zarządu Głównego i poszczególnych Komisji były zgodne z aktualnym Statutem Towarzystwa. 

Kolejno w swoim wystąpieniu prof. dr hab. Tadeusz Popiela zasugerował żeby w

przygotowywanym nowym Statucie Towarzystwa nie doszło do komercjalizacji działalności

Towarzystwa, a żeby korporacja chirurgów miała wpływ na działalność chirurgów i żeby mogła

mieć wpływ na sytuację materialną i bytową chirurgów. 

Profesor Popiela, jako Przewodniczący Komisji Komitetu Naukowego Kongresów poinformował

Zarząd, że koncepcję pracy Komisji przedstawi po uzyskaniu odpowiedzi od wszystkich

Przewodniczących Oddziałów na skierowane do nich pisma. 

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Paweł Lampe, Przewodniczący Komisji Nauki i Inicjatyw

Klinicznych, który przedstawił plan pracy Komisji (plan pracy w załączeniu oraz na stronie

internetowej Zarządu Głównego). 

W dalszej części posiedzenia głos zabrał prof. dr hab. Krzysztof Bielecki Przewodniczący Komisji

Statutowej Zarządu Głównego, który zwrócił się do członków Zarządu Głównego o uwagi i własne

spostrzeżenia dotyczące nowego Statutu.

Prof. dr hab. Grzegorz Wallner Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego i

Specjalizacji z Chirurgii Ogólnej przedstawił skład swojej Komisji oraz zaproponował plan pracy

Komisji w latach 2007-2009 (plan pracy w załączeniu oraz na stronie internetowej Zarządu



Głównego). Zaproponował, aby utworzyć forum internetowe dla młodych chirurgów o kształcie i

warunkach specjalizacji z chirurgii ogólnej. 

Kolejno prof. Paweł Lampe zwrócił uwagę na niedoszacowaną wycenę procedur chirurgicznych,

które niejednokrotnie są trzydziestokrotnie tańsze w porównaniu z procedurami amerykańskimi

oraz zwrócił uwagę, że nie ma aktualnych danych co do referencyjności oddziałów chirurgicznych. 

Prof. dr hab. Jacek Szmidt stwierdził, że aktualnie ulega modyfikacji specjalizacja z chirurgii

ogólnej, wprowadzany jest obowiązkowy kurs videochirurgii, liczba operacji dla specjalizantów

obecnie wynosi 450 i potrzebna jest weryfikacja ośrodków szkoleniowych. 

Prof. Krzysztof Bielecki zwrócił uwagę na wystąpienie możliwych trudności w odbywaniu

specjalizacji w nowym trybie 48-godzinnego tygodnia pracy lekarzy od 1stycznia 2008 r.

W swoim wystąpieniu profesor Polański stwierdził, że w Unii Europejskiej pracują nad nowymi

zasadami specjalizacji z chirurgii ogólnej, które mają być ustalone w przyszłym roku na wspólnej

konferencji.

Kolejno głos zabrał prof. Józef Kładny, Przewodniczący Komisji ds. Zawodowych Zarządu

Głównego, który przedstawił swoją wizję prowadzenia Komisji (plan pracy w załączeniu oraz na

stronie internetowej Zarządu Głównego)

Następnie Prezes elekt prof. dr hab. Adam Dziki, Przewodniczący Komisji Informatycznej Zarządu

Głównego przedstawił cele i sposób realizacji plan pracy swojej Komisji (plan pracy w załączeniu

oraz na stronie internetowej Zarządu Głównego).

W dalszej części Posiedzenia głos zabrał prof. dr hab. Lech Pomorski, Przewodniczący Komisji

Prawno-Etycznej Zarządu Głównego, który przedstawił członków swojej Komisji oraz jego plan

(plan pracy w załączeniu oraz na stronie internetowej Zarządu Głównego).

W swoim wystąpieniu prof. dr hab. Tadeusz Popiela zwrócił uwagę, że aktualnie polska medycyna

jest w trakcie walki o przetrwanie. Program Rządu jest do przetrwania a nie do rozwoju służby

zdrowia w Polsce. Przypomniał, że do roku 2012 wszystkie polskie szpitale muszą spełnić

wymagania akredytacyjne Unii Europejskiej. 

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak, Przewodniczący Komisji ds. Jakości

Procedur Chirurgicznych i Nowych Technologii, który przedstawił plan pracy swojej Komisji (plan

pracy w załączeniu oraz na stronie internetowej Zarządu Głównego).

Profesor Polański zaznaczył, że jest przygotowywany materiał, co jest potrzebne aby móc

świadczyć usługi chirurgiczne na poziomie Unii Europejskiej i w tej sprawie jest przygotowywane

spotkanie z Panią Minister Zdrowia. 



Profesor K. Bielecki zwrócił uwagę na konieczną weryfikację oddziałów chirurgicznych, ostatnia

miała miejsce w 2001 r.

Prof. dr hab. Zbigniew Śledziński Przewodniczący Komisji Nagród, Stypendiów i Grantów oraz

Przewodniczący Kapituły Zarządu Głównego podziękował Zarządowi Głównemu za zaszczyt

wybrania przewodniczącym oraz przedstawił plan pracy Komisji (plan pracy w załączeniu oraz na

stronie internetowej Zarządu Głównego).

Na zakończenie Posiedzenia prof. dr hab. Edward Stanowski zaprosił wszystkich członków Zarządu

Głównego na obrady Międzynarodowych Warsztatów Videochirurgii, które aktualnie odbywają się

w Wojskowym Instytucie Medycznym.

Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz poinformował Zarząd, który wyraził zgodę na zmianę terminu

Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich w 2009 r. we Wrocławiu z powodu odbywających się

w tym samym czasie we Wrocławiu Mistrzostw Europy w siatkówce. Wstępny nowy termin

Kongresu 23 – 26 września 2009. 

Profesor Witkiewicz życzył wszystkim przybyłym wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego

Narodzenia i Szczęśliwego, Zdrowego Nowego Roku. Tradycyjnym polskim opłatkiem Posiedzenie

zakończono.

 
Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich
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Sekretarz Techniczny ZG TChP
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