Protokół z VIII Posiedzenia ZG TChP
8 październik 2014 r.
Aula Kliniki Okulistyki Ogólnej
SPSK nr 1 w Lublinie
Posiedzenie otworzył Pan Prof. Grzegorz Wallner – Prezes TChP przywitał zebranych
gości i przedstawił program zebrania. Wszyscy obecni byli za przyjęciem programu obrad.
1. Przyjęcie protokołu z VII posiedzenia ZG TChP
2. Podsumowanie działalności ZG TChP w trakcie pierwszego roku kadencji 20132015 - prof. G. Wallner
3. Sprawozdanie finansowe za pierwszy rok kadencji- mgr Katarzyna Koniarczyk
4. Członkostwo honorowe TChP - prof. Wojciech Kielan
5. Sprawa medalu „Zasłużony dla Chirurgii Polskiej- prof. Lech Pomorski
6. Kalendarz prac i spotkań w drugim roku kadencji ZG TChP – prof. Grzegorz Wallner
7. Sprawy bieżące (Klub Młodych Chirurgów – Dr M. Opiłka, refundacja hotelu JHPSS – G. Wallner, strona internetowa– G. Wallner, Sekcja Przepuklin TChP – prof.
A. Matyja)
Pierwszym punktem obrad było zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania ZG
TChP z dnia 12 czerwca 2014. Nikt z obecnych członków Zarządu Głównego nie zgłosił
uwag do protokołu. W głosowaniu wszyscy obecni członkowie

ZG TChP( 26 osób z

prawem głosu) byli za przyjęciem protokołu z VII posiedzenia Zarządu Głównego.
Następnie, zgodnie z programem posiedzenia prof. Wallner dokonał podsumowania
działalności Zarządu Głównego TChP po pierwszym roku kadencji 2013-2015:
1. Wizyty Prezesa w 15 oddziałach terenowych TChP, których celem było przedstawienie
programu działania Zarządu Głównego TChP w kadencji 2013-2015. Prezes zwrócił
uwagę na zróżnicowaną frekwencję członków TChP podczas tych spotkań i także
niewielką

ilość

młodych

chirurgów uczestniczących

w spotkaniach.

W

celu

przedyskutowania proponowanych zmian w statucie TChP odbyły się także spotkania z
Sekcjami TChP – Wideochirurgii i Chirurgii Bariatrycznej. W części spotkań poza
Prezesem TChP uczestniczył również Sekretarz Generalny TChP prof. Adam Dziki.
2. Finansowanie
przygotowanie

działalności
i

ZG

konsultacje

TChP,

prawne

pozyskiwanie
umów

środków

partnerskich

TChP

finansowych,
z

firmami

farmaceutycznymi i producentami sprzętu i wyrobów medycznych – odbyło się
kilkadziesiąt spotkań z firmami. W wyniku prowadzonych negocjacji w pierwszym roku
kadencji 2013-2015 ZG TChP zostało podpisanych 7 umów o współpracy.
3. Pozyskanie kancelarii prawnej z Krakowa na nieodpłatną obsługę prawną działań
TChP zwłaszcza w zakresie weryfikacji umów zawieranych z partnerami. Współpraca z
warszawską kancelarią prawną odnośnie rejestracji władz TChP w kadencji 20132015, oraz zmian w Statucie TChP w Krajowym Sądzie Rejestrowym.
4. Restrukturyzacja biura Zarządu TChP – zmiany personalne na stanowisku dyrektora
biura i księgowej. Wprowadzenie elektronicznego systemu księgowego dla działań
TChP. Uporządkowanie i usprawnienie procesów w banku, w którym Zarząd posiada
Uporządkowanie

konto.

kont

i

aktualizacja

przedstawicieli

Oddziałów

TChP,

odpowiedzialnych za obsługę kont bankowych w poszczególnych Oddziałach TChP.
5. Współpraca TChP z Towarzystwem Chirurgów Niemieckich (DGCh) zapoczątkowanym
dwie kadencje wcześniej. Przedmiotem 4 spotkań było zapoznanie się ze strukturą
organizacyjną, sposobem zarządzania i finansowania DGCh. Z obu stron w
spotkaniach uczestniczyli prezesi (prof. Jahne i prof. Wallner) i sekretarze generalni
TChP i DGCh (prof. Meyer i prof. Dziki). Prezes TChP poinformował również o udziale
prof.

Adama

Dzikiego

Sekretarza

Generalnego

TChP

w

międzynarodowych

spotkaniach przedstawicieli towarzystw naukowych chirurgów amerykańskich (ACS) i
brytyjskich (RCS&E). W trakcie ostatniego kongresu DGCh w Berlinie, w kwietniu 2014
roku omówiono możliwości trójstronnej współpracy pomiędzy TChP, DGCh i RCS&E.
6. Zapoczątkowanie współpracy w ramach Polsko-Japońsko-Węgierskiego Towarzystwa
Chirurgów. W bezpośrednim spotkaniu prof. Grzegorza Wallnera i prof. Wojciecha
Kielana z prof. Masaki Kitajimą z Keio University w Tokio uzgodniono wspólną
inicjatywę trójstronnej współpracy przedstawicieli towarzystw naukowych chirurgów,
reprezentujących TChP, Towarzystwa Chirurgów Japońskich (JSS) i Towarzystwa
Chirurgów Węgierskich (HSS). Stronę węgierską w negocjacjach reprezentował prof.
Josef Sandor. W efekcie prowadzonych rozmów na 16-19 października 2014 roku
zostało

zaplanowane

trójstronne

spotkanie

w

Tokio

w

Japonii.

Warunkiem

uczestniczenia w spotkaniu w Japonii było zgłoszenie aktywnego udziału członków
TChP poprzez przygotowanie i przedstawienie prezentacji podczas Japan-HungaryPoland Surgical Symposium. Swój udział w ze strony polskiej zgłosiło blisko 30
chirurgów, członków TChP.
Po konsultacjach z biurem prawnym TChP i z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej
TChP – prof. Krzysztofem Kołomeckim, Prezes TChP prof. Wallner zaproponował

Prezydium ZG TChP i uzyskał akceptację Prezydium ZG TChP na sfinansowanie
członkom delegacji do Japonii, młodym chirurgom, członkom TChP w trakcie
specjalizacji (do 40 roku życia) pokrycie kosztów pobytu hotelowego. Koszty transportu
każdy delegat TChP ponosił we własnym zakresie, a koszt rejestracji pokrywali
organizatorzy. Wsparcie finansowe wynosi około 10 tys. zł. W wyniku głosowania
Zarząd Główny TChP przychylił się do powyższej propozycji i jednogłośnie podjął
uchwałę o dofinansowaniu udziału członków TChP, chirurgów poniżej 40 roku życia w
Sympozjum w Japonii.
7. Udział przedstawicieli Zarządu TChP w europejskich spotkaniach i organizacjach
EUMS – prof. Marek Dobosz potwierdził swój udział w bieżących pracach EUMS.
8. Udział

prof.

Krzysztofa

Zieniewicza

w

posiedzeniach

Konferencji

Prezesów

Towarzystw Medycznych, w trakcie których poruszane były problemy dotyczące całego
środowiska naukowego.
9. Udział przedstawicieli TChP w spotkaniach projektu „Cancer Plan” przygotowanego
przez towarzystwa onkologiczne w Polsce. W spotkaniach tych na zaproszenie prof.
Jacka Jassema Towarzystwo Chirurgów Polskich reprezentowali prof. Grzegorz
Wallner i prof. Adam Dziki. Przedstawiona inicjatywa ma na celu poprawę dostępu do
diagnostyki

i

terapii

onkologicznej

poprzez

zmiany

organizacyjne,

tworzenie

onkologicznych centrów narządowych, nową formułę finansowania w Polsce. W trakcie
tych posiedzeń zwrócono uwagę na zbyt małe w porównaniu do chemioterapii i
radioterapii uwypuklenie roli leczenia chirurgicznego, które jest podstawą terapii
większości nowotworów litych. Zwrócono również uwagę na fakt, że około 85%
nowotworów litych jest operowanych w ramach oddziałów chirurgii ogólnej.
Sprawa ta była również przedmiotem spotkania środowisk onkologicznych, w tym
grupy reprezentującej projekt „Cancer Plan”, przedstawicieli krajowego nadzoru
specjalistycznego,

NFZ

w

Ministerstwie

Zdrowia.

Spotkanie

konsultacyjne

zorganizowane było z inicjatywy przewodniczącego Rady Naukowej przy Min. Zdrowia
prof. Marka Zembali. W trakcie spotkania niedocenioną rolę środowiska chirurgów
ogólnych, oraz potrzeby w tym zakresie oddziałów chirurgii ogólnej krótko podsumował
Past Prezes TChP, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek
Krawczyk.
10. Zorganizowanie

i kontynuacja bezpłatnych warsztatów z zakresu podstaw chirurgii

(gojenie się ran i techniki szycia) dla młodych chirurgów w ramach współpracy TChP z
Akademią Aesculap w Nowym Tomyślu. Program warsztatów został oparty na
cieszących się dużym powodzeniem w Europie warsztatach w Davos w Szwajcarii.

Tematy kursu odpowiadają wymaganemu przez CMKP programowi specjalizacji w
zakresie chirurgii ogólnej. Do zadań TChP należało przygotowanie merytoryczne i
zabezpieczenie kadry wykładowców, jednocześnie prowadzących zajęcia praktyczne.
Po stronie Aesculap Akademia leżało zabezpieczenie bazy lokalowej, sprzętu,
narzędzi, zwierząt i technicznej obsługi kursu.
Spośród zaplanowanych na 2014 rok 4 kursów, w dotychczasowych trzech
edycjach kursu udział wzięło 43 chirurgów w trakcie specjalizacji. Wszyscy uczestnicy
bardzo wysoko ocenili zarówno program merytoryczny, jak też możliwości praktycznej
realizacji szkolenia. Informacje na temat kolejnych edycji kursów, jak też pozytywne
recenzje kursu są dostępne na stronie TChP. 4-ta edycja kursu z zakresu podstaw
chirurgii odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2014 roku. Prezes zwrócił się z apelem do
przewodniczących Oddziałów TChP, członków ZG TChP o bardziej aktywne
rozpropagowanie

kursów

w

reprezentowanych

przez

nich

środowiskach

chirurgicznych. Zgodnie z podpisaną umową z Aesculap Akademia i BBraun w 2015
roku kursy będą dotyczyć praktycznych zajęć z zakresu technik minimalnie
inwazyjnych w chirurgii.
11. Organizacja i współfinansowanie wyjazdu na stypendium do Davos dla 5 chirurgów w
trakcie specjalizacji. W obu przypadkach, zarówno kursu TChP współorganizowanego
z Akademią Aesculap jak i kursu w Davos, środki finansowe pochodziły z budżetu
Zarządu Głównego a nie z funduszu stypendialnego TChP
12. Ogólnopolska konferencja Usteckie Dni Onkologiczne 2014 w ramach której jedna z
sesji była zorganizowana przez Prezesa TChP. Sesja w całości poświęcona została
powikłaniom w chirurgii narządowej. Wspólnie z prezesem Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Onkologicznej prof. Piotrem Rutkowskim podjęto decyzję o nawiązaniu
szerszej współpracy miedzy obu towarzystwami, w tym na temat objęcia wspólnym
patronatem Usteckich Dni w przyszłości.
13. Liczne patronaty TChP nad konferencjami regionalnymi i ogólnopolskimi. Nieodpłatne
patronaty nad inicjatywami pod egidą jednostek związanych z TChP. Odpłatne
patronaty dla organizatorów zewnętrznych.
14. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków TChP w Kielcach w kwietniu 2014 roku. W
całości dotyczyło proponowanych zmian w Statucie. Wszystkie głosowania nad
zmianami w statucie były pozytywne, tylko jedno nie uzyskało większości głosów 2/3
głosów wymaganych do zgłoszenia w KRS. Zmiany w statucie zostały złożone do
wpisu w KRS w ustawowym czasie, 1 października uzyskano informację od Kancelarii
Prawnej, że KRS dokonał wpisu zmian w Statucie TChP. W trakcie najbliższego

posiedzenia ZG TChP w dniu 11 grudnia 2014 roku w Krakowie zostanie
przedstawiona informacja, które zmiany zaakceptował Sąd, a które odrzucił. Prezes
TChP podziękował prof. Stanisławowi Głuszkowi za pomoc w przeprowadzeniu
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków TChP, oraz za zorganizowanie
posiedzenia ZG TChP w trakcie Sympozjum w Kielcach.
15. Spotkania przedstawicieli TChP (Prezes i Sekretarz

Generalny TChP) z Marszałek

Sejmu i Wice-marszałkiem Senatu na temat sytuacji w chirurgii polskiej: sprawy
kadrowe, szkolenie w chirurgii / nowy program specjalizacji. W trakcie spotkania
wyrażono wolę kolejnych spotkań jeszcze w 2014 roku.
16. Bieżące

kontakty

Towarzystwa
Polskiego

z prezesami

Urologicznego,
Towarzystwa

innych

Polskiego

towarzystw

zabiegowych;

Towarzystwa

Chirurgii

Onkologicznej,

Polskiego

Towarzystwa

Gastro-Enterologicznego,

Polskiego

Neurochirurgów, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa
Chirurgii

Naczyniowej,

Polskiego

Towarzystwa

Angiologicznego,

Polskiego

Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów)
17. Powołano nową Komisję ds. Praktyki Klinicznej i Jakości Leczenia w Chirurgii. Jej
przewodniczącym został prof. Andrzej Matyja. Wspólnie z ZG TChP Komisja
opracowała propozycje 4 wytycznych w zakresie chirurgii ogólnej, które zostały
opublikowane w Polskim Przeglądzie Chirurgicznym. Jako wytyczne TChP ukazały się:
 Diagnostyka i terapia krwawień żylakowych / nadciśnienia wrotnego
 Diagnostyka i terapia przetok trzustkowych
 Diagnostyka i terapia przepuklin okołostomijnych
 Gotowy jest artykuł na temat „Leczenia przepuklin brzusznych – do druku w PPCh
jeszcze w 2014 roku.
18. Powstanie Sekcji TChP - Chirurgii Trzustki. Jej przewodniczącym został prof. Paweł
Lampe. Pierwsze Sympozjum Sekcji Chirurgii Trzustki odbyło się w czerwcu 2014 roku
w Zakopanem. Prezes TChP podziękował prof. Lampe za zorganizowanie posiedzenia
ZG TChP w trakcie Sympozjum Sekcji.
19. Aktywności wynikające z podpisanych umów z partnerami TChP - spotkania w
Oddziałach Terenowych TChP, mailingi do członków TChP i informacje na stronie
internetowej TChP, wykłady na zaproszenie, przekazywanie środków na reklamy firmy
w Polskim Przeglądzie Chirurgicznym.
20. Działania związane z organizacją 67 kongresu TChP. Prezes przedstawił w punktach
co zostało do tej pory zrobione w ramach przygotowań: m. in. na temat spotkań z
władzami administracji państwowej, samorządowymi, miasta Lublina, nt. rezerwacji

hoteli, miejsca Kongresu, spotkań towarzyskich, części artystycznej. Uwzględniając
125 rocznicę powstania TChP do prac nad programem naukowym 67 Kongresu TChP
w Lublinie zostały zaproszone wszystkie Sekcji TChP, a także Prezesi innych
chirurgicznych towarzystw naukowych. Prezes zaapelował do przewodniczących
wszystkich Sekcji TChP o zorganizowanie co najmniej jednej sesji w czasie Kongresu.
W grudniu na zebraniu Zarządu zostanie przedstawiony ramowy program 67 Kongresu
TChP.
21. Z okazji 100 lecie powstania Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów, na prośbę
Komitetu Organizacyjnego Kongresu ACS w San Francisco w 2014 roku opracowano
projekt graficzny i wydrukowano plakat okolicznościowy z okazji 125- lecia powstania
Towarzystwa Chirurgów Polskich, który był przedstawiony w trakcie Kongresu ACS.
22. Aktywność Redakcji PPCh. Udaje się utrzymać okresy terminowego składania
kolejnych numerów PPCh do druku. Pomimo wielokrotnych próśb Redaktora
Naczelnego PPCh prof. Adama Dzikiego i apeli do członków TChP, w tym przede
wszystkim do członków ZG TChP o pozyskanie prac - ilość oryginalnych prac jest
niezadowalająca. Starania o wpisanie PPCh na Listę Filadejfilską niestety zostały
zakończone niepowodzeniem. Zmiany w składzie Komitecie Redakcyjnym PPCh –
wynikały z regulaminu i konieczności wersyfikacji składu wynikające z niskiej
aktywności członków Komitetu Redakcyjnego.
Prof. Grzegorz Wallner przedstawił również informację o tym czego nie udało się osiągnąć
w I roku działalności ZG TChP w kadencji 2013-2015:
1. Sekcja

Chirurgii

Doświadczalnej

TChP

–

brak

efektów

wielokrotnych

prób

porozumienia z Przewodniczącym Sekcji, Prof. Waldemarem Olszewskim odnośnie
wyborów nowych władz Sekcji i sprawozdawczości z działań Sekcji w ciągu ostatnich
kadencji. Po konsultacji Prezesa z Prezydium ZG TChP została podjęta decyzja, że
należy ostatecznie uporządkować sytuację Sekcji Chirurgii Doświadczalnej TChP: brak
listy członków Sekcji, przedłużająca się, niezgodna ze Statutem TChP kadencja
Przewodniczącego.
Prof. Wallner poprosił zebranych o opinie na ten temat.

Głos zabrał min prof.

Krzysztof Paśnik, który stwierdził, że Sekcję należy rozwiązać gdyż w praktyce Sekcja
od wielu lat nie działa. Podobne stanowisko zaprezentował prof. Marek Maruszyński.
Prof. Wallner poinformował, że jest kandydat na Przewodniczącego Sekcji, tylko nie
ma możliwości formalnego przeprowadzenia wyborów z powodu braku aktualnej listy
członków Sekcji.

Prof. Krzysztof Zieniewicz również zgodził się, że Sekcja powinna być zawieszona
lub reaktywowana zgodnie ze Statutem TChP. Sekcja może być zawieszona z powodu
wieku Przewodniczącego i należałoby na wniosek Zarządu rozpisać nowe wybory. W
przypadku braku członków należałoby na Walnym Zebraniu rozwiązać Sekcję Chirurgii
Doświadczalnej TChP.
Prawnicy współpracujący z TChP również potwierdzili, że w przypadku braku
możliwości wznowienia działania, należy Sekcje rozwiązać. Prof. Adam Dziki
zaproponował, że podczas najbliższego Walnego Zebrania, członkowie TChP mogą
podjąć decyzje w głosowaniu za rozwiązaniem Sekcji. Prof Jan Kulig stwierdził, że
należałoby postawić wniosek Zarządu Głównego do przyjęcia uchwały na Walne
Zebranie w sprawie zmiany w Statucie TChP polegającej na wykreśleniu Sekcji
Chirurgii Doświadczalnej. Prezes poprosił zebranych o głosowanie nad proponowaną
przez prof. Kuliga uchwałą w sprawie propozycji zmiany w Statucie polegającej na
skreśleniu Sekcji Chirurgii Doświadczalnej. 21 członków ZG TChP głosowało za
przyjęciem uchwały, 5 członków ZG TChP wstrzymało się od głosu, przy braku głosów
przeciwnych.
2. Mała aktywność członków Towarzystwa Chirurgów Polskich. Według prof. Wallnera
jednym z powodów obniżającej się rangi TChP w środowisku chirurgów polskich jest
znikome zaangażowanie członków TChP w sprawy Towarzystwa. Mimo, że jest to
ogólna tendencja charakterystyczna również dla innych organizacji i towarzystw, wg
Prezesa należy podjąć energiczne działania zwiększające skuteczność i atrakcyjność
TChP. Temu między innymi miały służyć proponowane przez Prezesa TChP zmiany w
Statucie TChP. Jednym z podstawowych zadań dla obecnego Zarządu TChP powinny
być działania zmierzające do aktywnej rekrutacji nowych członków TChP, oraz
zwiększenie zaangażowania młodych chirurgów w sprawy Towarzystwa. Prace w tym
zakresie należy traktować jako długofalową strategię działań ZG TChP w kolejnych
kadencjach.
3. Brak przepływu informacji od Zarządu Głównego TChP do Oddziałów i Sekcji TChP mała aktywność przewodniczących Oddziałów i Sekcji. Prof. Wallner przypomniał o
statutowym obowiązku angażowania się osób funkcyjnych w działalność TChP.
Nagminny jest brak zwrotnej komunikacji od członków Zarządu, brak odpowiedzi na
e-maile. Mimo wielokrotnych apeli Prezesa, wielu listów przewodniczącego Komisji
prof. Kładnego część

przewodniczących Oddziałów TChP mimo upływu roku w

bieżącej kadencji ZG TChP nadal nie wywiązała się z zadania w sprawie zebrania
danych odnośnie liczby chirurgów w oddziałach - dla potrzeb Komisji ds. Socjalno-

Bytowej TChP w celu przygotowania dokładnego raportu o stanie chirurgii polskiej.
Niezrozumiały jest brak współdziałania przy realizacji postanowień umów partnerskich
z firmami, czy aktywnej współpracy z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Chirurgii
Ogólnej.
4. W kategoriach niepowodzenia należy traktować brak akceptacji przez członków TChP,
w

tym

członków

ZG

TChP

w

trakcie

głosowania

proponowanych

zmian

organizacyjnych w Statucie TChP - mimo wstępnej akceptacji przez Zarząd Główny
TChP przed Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem członków TChP. Wszystkie
propozycje zmian zostały przegłosowane większością głosów poza jedną, której
zabrakło wymaganych 2/3 głosów do uzyskania kwalifikowanej - statutowej większości
(proponowana uchwała nr 13, dotycząca paragrafu nr 20 Statutu TChP). Zmiana ta
miała kluczowe znaczenie z perspektywy proponowanych reform w TChP.
Prezes stwierdził, że kolejne zmiany w statucie mogą być głosowane podczas
Walnego Zebrania za rok w trakcie 67 Kongresu TChP, po wyborze nowych władz
Towarzystwa. Prof. Marek Jackowski zaproponował, żeby jeszcze raz przygotować do
głosowania na kolejnym Walnym Zebraniu członków TChP punkt zmian w Statucie,
który nie został zaakceptowany przez członków TChP obecnych w trakcie
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w Kielcach. Zgłosił wniosek Zarządu Głównego
TChP o ponowne głosowanie na najbliższym Walnym Zebraniu, propozycji zmian w
statucie dotyczącą paragrafu 20 statutu. Wszystkie składowe paragrafu 20 powinny
być objęte osobnym głosowanie, a nie jako jeden punkt. Wniosek prof. Jackowksiego
został poddany głosowaniu: wszyscy obecni członkowie ZG TChP byli za przyjęciem
wniosku. Wniosek z posiedzenia Zarządu zostanie przekazany Komisji Statutowej do
przygotowania ostatecznego opracowania i konsultacji prawnych wniosku zmian w
Statucie przed kolejnym Walnym Zebraniem członków TChP.
Kolejnym punktem programu posiedzenia ZG TChP było sprawozdanie finansowe
księgowej TChP p. Katarzyny Koniarczyk. Sprawozdanie obejmowało okres od stycznia
2014 roku. Pani Koniarczyk przedstawiła zebranym stan funduszy TChP, omówiła stan
kont składkowych, fundusz stypendialny, finansową działalność Zarządu Głównego –
przychody i wydatki. Rok zamyka się istotnym zyskiem na koncie Zarządu, środki będę
ulokowane na lokacie. Prezes wskazał na zasadnicze oszczędności dla TChP polegające
m. in. na tańszym prowadzeniu rachunku, o połowę mniejszym koszcie obsługi księgowej,
czy niedopłatnej organizacji posiedzeń ZG TChP w siedzibie Naczelnej Rady Lekarskiej w
Warszawie. Szczegółowe sprawozdanie finansowe z działalności w pierwszym roku ZG

TChP w kadencji 2013-2015 zostanie dołączone do niniejszego sprawozdania jako osobny
załącznik.
Prof. Kielan zabrał głos w sprawie statutowej procedury na temat członkostwa
honorowego, przypomniał, że wnioski należy przesłać do biura Zarządu do 15 listopada.
Regulamin i wniosek znajdują się na stronie www.tchp.pl. Kandydatów na członków
honorowych

mogą

zgłaszać

wybieralni

członkowie

Zarządu

Głównego

TChP

i

przewodniczący Oddziałów i Sekcji TChP.
Następnie prof. Pomorski przedstawił inicjatywę utworzenia medalu: „Zasłużony dla
Chirurgii Polskiej”. Medal byłby przyznawany chirurgom odchodzącym w stan spoczynku,
którzy swoją ciężką pracą w oddziałach i postawą moralną, szkoleniem kadry zasłużyli się
Polskiej Chirurgii. Medal byłby przyznawany wg zasady – jeden medal na kadencją dla
oddziału na wniosek Oddziału Terenowego TChP. O przyznaniu medalu mogłaby
decydować kapituła powołana przez Zarząd Główny na okres całej kadencji, w którą
wchodziliby: były Prezes, Prezes Elekt i trzech członków Zarządu Głównego,
przedstawicieli Oddziałów TChP. Przewodniczącym kapituły byłby były Prezes Zarządu
Głównego TChP. Medal byłby wręczany w czasie kongresu TChP. Prezes Wallner
zobowiązał

prof. Pomorskiego do oszacowania kosztów tłoczenia medali i przesłanie

projektu regulaminu. Propozycja inicjatywy medalu została poddana głosowaniu. Wszyscy
obecni byli za przyjęciem wniosku prof. Pomorskiego.
Prof. Wallner złożył propozycję podjęcia działań ZG TChP w celu zwiększenia
aktywności młodych chirurgów, członków TChP w trakcie specjalizacji, w udziale w 67
Kongresie, poprzez sfinansowanie dla nich opłaty zjazdowej na Kongres z budżetu
Zarządu Głównego TChP. Prof. Wallner zaproponował również, żeby podobną inicjatywę
przeprowadzić dla Ogólnopolskiej Konferencji „Co nowego w chirurgii?” obywającej się w
Łodzi w 2015. W celu zapewnienia zwiększonej frekwencji lekarzy w trakcie specjalizacji w
kolejnych Kongresach TChP i Konferencjach „Co nowego w chirurgii?”, dodatkowo w
ramach pytań do egzaminu specjalizacyjnego wg Prezesa TChP powinny się znaleźć
zagadnienia przedstawiane na Kongresie TChP i cyklicznej ogólnopolskiej konferencji „Co
nowego w Chirurgii?”
Prof. Dobosz zaproponował, aby również Polski Przegląd Chirurgiczny był pozycją
obowiązkową jako lektura do egzaminu specjalizacyjnego. Wg niego te działania mogłyby
zachęcić młodych chirurgów do uczestniczenia w kongresach TChP i prenumeracie PPCh.
Prezes TChP prof. Grzegorz Wallner postawił wniosek o przyjęcie uchwały przez Zarząd
Główny w sprawie sfinansowania opłat rejestracyjnych dla aktywnych członków

kandydatów TChP, chirurgów w trakcie specjalizacji na 67 Kongres TChP w Lublinie, oraz
na Ogólnopolską Konferencję „Co nowego w chirurgii?” w Łodzi, obie imprezy naukowe w
2015 roku. Wszyscy obecni członkowie ZG TChP byli za przyjęciem uchwały.
Prezes przedstawił propozycję zmiany strony internetowej dla TChP w związku z
licznymi problemami technicznymi z obecną stronę. Propozycję poddano głosowaniuwszyscy jednogłośnie przyjęli wniosek Prezesa, który zobowiązał się do podjęcia szybkich
działań w tym zakresie.
W sprawie sytuacji Koła Młodych Chirurgów TChP głos zabrał przewodniczący, dr
Mieszko Opiłka. Podobnie jak w środowisku członków zwyczajnych, również bardzo trudno
jest stwierdzić faktyczną liczbę młodych chirurgów, członków terenowych Kół Młodych
Chirurgów TChP. Dr Opiłka jeszcze raz poprosił przewodniczących Oddziałów TChP o
wsparcie w uzyskaniu kontaktu do młodych chirurgów w poszczególnych Oddziałach
TChP. Pojawił się również pomysł pozyskania studentów z kół naukowych jako przyszłych
kandydatów do TChP i utworzenia Studenckiego Klubu Sympatyków Towarzystwa
Chirurgów Polskich. Klub ten działałby pod kierownictwem Koła Młodych Chirurgów TChP,
członkostwo byłoby bezpłatne i dobrowolne. Członkostwo ustawałoby wraz z uzyskaniem
prawa wykonywania zawodu. Prezes i wszyscy zebrani przedstawiciele Zarządu
Głównego TChP poparli inicjatywę dr Opiłki.
Na koniec Prof. Matyja zaprosił wszystkich na IX Świąteczne Zebranie Zarządu
Głównego TChP do Krakowa, w dniu 11 grudnia, w trakcie Konferencji NaukowoSzkoleniowej Sekcji Chirurgii Przepuklin TChP.
Prof. Wallner podziękował wszystkim za przybycie i zamknął VIII Posiedzenie Zarządu
Głównego TChP.

Prof. Grzegorz Wallner
Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich

