
Protokół z VII. Posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich w Warszawie w

dniu 19. czerwca 2008. r. w siedzibie Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich

W dniu 19.06.2008 r. odbyło się 7. posiedzenie Zarządu Głównego TChP, w którym uczestniczyło

26 z 47 zaproszonych gości. Zebranie otworzył prezes Towarzystwa, prof. Wojciech Witkiewicz,

który powitał wszystkich przybyłych i oddał głos zaproszonemu na posiedzenie wicedyrektorowi

Narodowego Funduszu Zdrowia, Panu dr Jerzemu Grabowskiemu. Do obecności na posiedzeniu

ZG zobowiązała Pana Dyrektora Minister Ewa Kopacz na spotkaniu w dniu 17. czerwca 2008.

roku.

Dyrektor Grabowski w swoim wystąpieniu przedstawił cele wprowadzenia nowych rozliczeń

procedur chirurgicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Stwierdził, że nowy system

wzorowany na krajach anglosaskich zmienia całkowicie filozofię sprawozdawczości procedur

chirurgicznych oraz zmienia klasyfikację procedur, które będą łączone w grupy jednorodne. Przy tej

okazji zmieni się wycena świadczeń oraz powstanie nowa kalkulacja kosztów. Fundusz zauważa, ze

procedury chirurgiczne są niedoszacowane, przynoszą długi szpitalom i trzeba to zmienić. Dyrektor

Grabowski stwierdził, że po wstępnej wycenie Agencji Oceny Technologii Medycznej szpitale

powinny po wprowadzeniu nowego systemu rozliczeniowego uzyskać wpływy o ok. 15% wyższe

niż w chwili obecnej. Stwierdził, że nowy system będzie stopniowo wprowadzany od lipca tego

roku z tendencją do wprowadzenia go we wszystkich szpitalach od stycznia 2009 roku.

Następnie głos zabrał zaproszony na posiedzenie dr hab. Andrzej Matyja, przedstawiciel Naczelnej

Rady Lekarskiej, który w imieniu Rady stwierdził, że w przedstawionym przez NFZ nowym

systemie rozliczeń procedur występują bardzo liczne błędy w kodowaniu procedur, są duże

trudności w znalezieniu i zaszeregowaniu procedur chirurgicznych w odpowiednim koszyku

świadczeń, i wprowadzenie nowego systemu rozliczeń przyniesie szpitalom bardzo wiele

problemów, nieścisłości i ma duże wątpliwości co do zwiększenia wpływów za wykonywane

procedury chirurgiczne.

Następnie głos zabrał prof. Paweł Lampe, który przyznał rację dr Matyi dodając, że bardzo wiele

procedur chirurgicznych w nowym przygotowanym zapisie jest nadal bardzo niedoszacowana, jest

wiele nieprawidłowości w katalogu świadczeń przygotowanym przez NFZ, nie jest uwzględniona

referencyjność oddziałów.

Prof. Adam Dziki w kolejnym wystąpieniu podniósł problem referencyjności oddziałów. Zaznaczył,

że kliniki chirurgiczne, które leczą najcięższe przypadki chirurgiczne i przypadki powikłań

powinny mieć inny, wyższy sposób rozliczania z NFZ.



Prof. Ireneusz Krasnodębski zapytał, czy w nowym koszyku świadczeń będą opłacane procedury

leczenia ciężkich przetok jelitowych, które dotychczas były bardzo nisko opłacane, a leczenie

chorych jest bardzo drogie i długotrwałe. W odpowiedzi Dyrektor Grabowski stwierdził, że

Narodowy Fundusz Zdrowia pracuje nad utworzeniem referencyjnych ośrodków, które musiałyby

spełniać odpowiednie wymagania wyposażenia w sprzęt, wyszkolony personel i duże

doświadczenie.

 Następnie prof. Wojciech Witkiewicz podziękował Dyrektorowi Grabowskiemu za przybycie na

posiedzenie Zarządu Głównego i przeszedł do następnego punktu programu, w którym prof.

Krzysztof Bielecki i prof. Bruno Szczygieł przedstawili proponowane zmiany w statucie

Towarzystwa Chirurgów Polskich. Zmiany zaproponowane przez ww. Profesorów oraz członków

TChP zostały wręczone wszystkim członkom Zarządu Głównego. Przy przygotowaniu propozycji

zmian w Statucie wykorzystano niektóre zapisy Statutu Polskiego Towarzystw Chirurgii

Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Propozycje zmian w załączeniu.

 

W dyskusji na temat proponowanych zmian w Statucie głos zabierali: prof. Bruno Szczygieł, prof.

Krzysztof Bielecki, prof. Wojciech Witkiewicz i prof. Wojciech Noszczyk.

 

Przygotowane propozycje zmian w Statucie TChP znajdują się na stronie internetowej Zarządu

Głównego TChP i będą omawiane i zatwierdzane na Walnym Zgromadzeniu Członków TChP w

dniu 10. października 2008. r. w Białymstoku.

 

W kolejnym punkcie posiedzenia prof. Witkiewicz zwrócił się z prośbą o wsparcie Zarządu

Głównego dla prof. dr hab. Andrzeja Szawłowskiego w związku z toczącym się przeciwko niemu

postępowaniem prokuratorskim. Zarząd Główny jednogłośnie udzielił wsparcia prof.

Szawłowskiemu.

 

Następnie prof. Witkiewicz przeczytał list profesora Marka Krawczyka, który jako przewodniczący

Komisji ds. Przyznawania Tytułów Honorowego Członka TChP przedstawił skład Komisji w

osobach: przewodniczący – prof. dr hab. Marek Krawczyk, członkowie: prof. dr hab. Jan Kulig,

prof. dr hab. Paweł Lampe. Profesor Krawczyk w liście prosi o przysyłanie kandydatur do 31

grudnia 2008 r.



 

W następnym punkcie zebrania dr hab. Andrzej Matyja, przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,

poinformował Zarząd Główny, że powstał zespół ekspertów w większości utworzony z

gastroenterologów, w celu ustalenia programu kształcenia i form egzaminu w zakresie endoskopii

przewodu pokarmowego i uzyskanie certyfikatu do wykonywania procedur endoskopowych. W

związku z tym, że w wielu ośrodkach endoskopią, zwłaszcza zabiegową, zajmują się chirurdzy, głos

w tej sprawie powinien należeć też do chirurgów, a nie tylko gastrologów. Na wniosek Prezesa

Witkiewicza został wysłany list do dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z

prośbą, aby do zespołu ekspertów przygotowujących program kształcenia w zakresie endoskopii

przewodu pokarmowego dokooptować prof. dr hab. Jana Kuliga oraz dr Jerzego Pertkiewicza jako

przedstawicieli środowiska chirurgicznego.

 

W dalszej części zebrania głos zabrał prof. Krzysztof Bielecki, który zwrócił się z prośbą do

Zarządu Głównego o wydanie medalu „Zasłużony dla Chirurgii Polskiej”, który mógłby być

wręczany szczególnie zasłużonym chirurgom. Podkreślił, że tytuł członka honorowego TChP

otrzymują tylko nieliczni przedstawiciele środowiska chirurgicznego, a medal mógłby być

wręczany większej grupie reprezentantów tej specjalności.

 

Na koniec zebrania prof. Witkiewicz podziękował wszystkim za przybycie na posiedzenie Zarządu i

zaprosił na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Chirurgów Polskich mającego się odbyć

10. października 2008. roku. W Białymstoku. Na tym posiedzenie zakończono.
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