
Warszawa, 22.02.2010 r.

Protokół z IV Posiedzenia Zarządu Głównego TChP

Warszawa, 22 lutego 2010 r.

Posiedzenie  otworzył  Prezes  Towarzystwa  prof.  dr  hab.  med.  Adam

Dziki,  poprosił  zebranych  o  przyjęcie  protokołu  z  III  posiedzenia  ZG TChP

z dnia 14 grudnia 2010 r. - protokół jednogłośnie przyjęto. 

Prof.  Adam  Dziki  poinformował  zebranych  o  konieczności  wybrania

przewodniczącego  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania,  które  odbędzie  się

podczas I Konferencji "Chirurgia 2010 – co nowego?" w dniu 23 marca 2010 r.,

zaproponował kandydaturę Przewodniczącego Komisji Statutowej TChP – Pana

prof. Krzysztofa Zieniewicza – kandydatura została jednogłośnie zaakceptowana

przez zebranych.

Głos zabrał prof.  Krzysztof  Zieniewicz,  który poinformował,  iż Towarzystwo

działa w oparciu o statut z 2001 r.  Pozostałe nowe statuty; zarówno białostocki

jak i wrocławski nie  mogą być  podstawą prawną dla TChP, gdyż  nie  zostały

zarejestrowane. Ostatnia próba rejestracji nowego statutu nie powiodła się, gdyż

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy odrzucił statut ze względu na

szereg uchybień formalnych. 

Podczas  najbliższego  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  członkowie  TChP

obradować  będą  nad  dwiema  poprawkami  do  statutu  z  2001  r.  Pierwsza

dotyczyć  będzie  zmian  kompetencji  Walnego  Zebrania  w  zakresie  ustalania

składki  członkowskiej.  Prof.  Krzysztof  Zieniewicz  zaproponował  usunięcie
         



w § 22 (Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy)

punktu 6.  uchwalenie wysokości składki członkowskiej  oraz usunięcie w  §  28

(Do kompetencji  Zarządu Głównego należy) w punkcie  12 zapisu:  w okresie

między Walnymi Zgromadzeniami. 

W ten sposób tylko Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich mógłby

decydować o wysokości składki członkowskiej.

Druga  zmiana  w  Statucie  dotyczyłaby  wprowadzenia  do  ZG  TChP

przedstawiciela  młodych chirurgów, prof.  Krzysztof Zieniewicz zaproponował

następujący zapisek w statucie, dodatnie do §  27 (Zarząd Główny Składa się z):

punktu przedstawiciela  młodych chirurgów,  wybranego w głosowaniu tajnym

przez koła młodych chirurgów w oddziałach terenowych. 

Prof.  Krzysztof  Zieniewicz  podkreślił,  że tylko  powyższe dwie  zmiany  mogą

być  dyskutowane  i  głosowane,  gdyż  nadzwyczajne  Walne  Zebranie  zostało

zwołane na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej i obraduje nad sprawami, dla

których zostało zwołane. 

Głos  zabrał  prof.  Marek  Krawczyk,  zapytał  w  jaki  sposób  miałaby  być

wybierany  przedstawiciel  młodych  chirurgów?  Prof.  Krzysztof  Zieniewicz

zaproponował, aby w poszczególnych kołach młodych chirurgów odbywały się

wewnętrzne  głosowania,  które wyłonią  jednego reprezentanta.  Rozpoczęła się

dyskusja nad tym ile oddziałów posiada koła/sekcje młodych chirurgów i w jaki

sposób one funkcjonują? Niestety nie wszystkie oddziały terenowe TChP mają

w swojej  strukturze  sekcje/koła  młodych  chirurgów.  Pierwszym  krokiem  po

uchwaleniu  na  Walnym  Zebraniu  zmian  o  wprowadzeniu  do  ZG  TChP

przedstawiciela  młodych  chirurgów  powinno  być  stworzenie,  w  oddziałach

które nie mają takiej struktury koła/sekcji młodych chirurgów.

Głos  w  dyskusji  zabrał  prof.  Wojciech  Witkiewicz,  który  poinformował

zebranych,  iż  prace  nad  zmianami  w  statucie  TChP  podczas  Jego  kadencji

zawierały  poprawki  dotyczące  ustalenia  składki  członkowskiej.  Prof.  Adam

Dziki przyznał rację prof. Witkiewiczowi, dodał jednak, iż z różnych uchybień
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formalnych statut ze zmianami nie został zaakceptowany i zarejestrowany przez

sąd,  nie  jest  zatem  statutem  obowiązującym.  W  tej  sytuacji  Towarzystwo

Chirurgów Polskich musi podjąć nowe kroki, w celu zmian statutu. 

Następnie  głos  zabrał  Prezes  TChP  –  prof.  Adam  Dziki,  który  przedstawił

zebranym ideę rozwoju multimedialnego TChP. Zdaniem prof. Adama Dzikiego

Internet  jest  najwłaściwszym  medium,  poprzez  które  Towarzystwo  może

dotrzeć do młodych chirurgów i zachęcić ich do aktywności. Prof. Adam Dziki

wraz  z  Panem  dr-em  Michałem  Wszołą  –  założycielem  i  reprezentantem

platformy Medycznej Med Tube przestawił zebranym w szczegółowy sposób. 

Zmiana  technik  kształcenia  na  świecie,  rozwój  nowoczesnych  technologii

medycznych, rozwój nowoczesnych technik przekazu multimedialnego zmusza

TChP do  podejmowania  nowych  działań.  Internet  jest  miejscem,  do którego

większość  młodych  ludzi  ma  nieograniczony  dostęp,  jest  bogaty  w  treści,

zdjęcia,  prezentacje  multimedialne  oraz  filmy. Umożliwia  przekaz  obrazu

i  dźwięku  w  czasie  rzeczywistym,  cechuje  się  szybkością modyfikowania

informacji,  reagowania  na  zmiany,  odpowiadania  na  zapotrzebowanie

użytkowników,  natychmiastową  wymianą  poglądów,  informacji.  Daje

możliwość zaprezentowania własnych materiałów każdemu na świecie. Gdyby

Towarzystwo Chirurgów Polskich zaangażowało się w pomysł platformy Med

Tube  mogłoby  zaktywizować  środowisko  chirurgiczne  dzięki  wykorzystaniu

nowych  technologii.  Powstałaby  możliwość  zaangażowania  w  rozwój  TChP

chirurgów  z  całego  kraju,  od  największych  ośrodków  akademickich  po

najmniejsze  placówki.  Platforma  Med  Tube  da  TChP  szansę  na  szeroką

prezentację wartościowych osiągnięć przez chirurgów praktyków, umożliwiłaby

chirurgom publikowanie zdjęć oraz zapisów z przeprowadzonych operacji. 

Po prezentacji głos zabrał Pan Prof. Arkadiusz Jawień – zdaniem prof. Jawienia

niepokojąca jest kwestia  odpowiedzialności za treści,  które  pojawiłyby się na

stronie  TChP,  czy  Towarzystwo  brałoby  całkowitą  odpowiedzialność  za

opublikowane  treści  oraz  jak  będzie  wyglądała  kwestia  praw  autorskich?
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Prof.  Dziki  odpowiedział  na  wątpliwości  prof.  Jawienia  –  kwestia  praw

autorskich  pozostaje  oczywiście  zawsze  po  stronie  autora  opublikowanych

materiałów,  umieszczając  cokolwiek  na  stronie  zgadza  się  na  to  by  inni

użytkownicy  korzystali  z  jego  materiałów  do  celów  własnych.  Naturalnie

kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów bez zgody autora nie

jest zgodne z prawem – tak samo będzie to funkcjonować w wypadku TChP. 

Prof.  Bielecki  zaproponował,  aby nawiązać  współpracę  pomiędzy  Med Tube

a  Polskim  Przeglądem  Chirurgicznym,  zdaniem  prof.  Bieleckiego  taka

działalność Towarzystwa może znacznie osłabić pozycję Przeglądu i zmniejszyć

liczbę czytelników. Prof.  Adam Dziki poinformował zebranych,  że nowa idea

TChP  w  żadnym  wypadku  nie  będzie  stanowiła  konkurencji  dla  Polskiego

Przeglądu Chirurgicznego, ma być dodatkową aktywnością Towarzystwa, która

podniesie jego atrakcyjność dla młodych chirurgów. 

Prof.  Śledziński  wyraził  opinię,  iż  Towarzystwo  nie  uniknie  tego  kroku  ku

rozwojowi,  naturalnie  powinna  istnieć  Komisja  TChP,  która  nadzorowałaby

pracę i kontrolowała treści, które pojawiałby się na stronie. Zająć mogłaby się

tym istniejąca w poprzedniej kadencji Zarządu Głównego Komisja Internetowa.

Głos  zabrał  prof.  Adam  Dziki,  który  zgodził  się  z  prof.  Śledzińskim,  od

początku  zdaniem  prof.  Adama  Dzikiego  tego  typu  działalnością  powinna

zajmować  się  Komisja  Internetowa.  Prezes  TChP  przedstawił  zebranym

propozycję składu Komisji Internetowej: 

1.Prof. Adam Dziki – Przewodniczący 

2.Prof. Grzegorz Wallner

3.Prof. Zbigniew Śledziński

4.Prof. Arkadiusz Jawień

5.Dr n. med. Michał Wszoła

6.Dr n. med. Michał Mik 

7.Dr n. med. Rafał Kieszek 
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Zebranym rozdano karty do głosowania i poproszono o zajęcie stanowiska.

Wyniki głosowania:

za: 21  przeciw: 4  wstrzymało się: 0 

Większością  głosów za członkowie  ZG TChP przyjęli  propozycję  utworzenia

Komisji Internetowej oraz zaakceptowali zaproponowany skład osobowy. 

W  kolejnym  punkcie  posiedzenia  Prof.  Adam  Dziki  przedstawił  zebranym

Program Naukowy I Konferencji "Chirurgia 2010 – co nowego?". Poinformował

zebranych,  iż  decyzją  Prezydium  ZG  TChP  z  opłaty  rejestracyjnej  podczas

Konferencji zwolnieni są wykładowcy ( mają także opłacony hotel oraz imprezę

towarzyszącą ) natomiast wybieralna 15 – tka ZG TChP jest zwolniona z opłaty

rejestracyjnej.  Dzięki  tej  decyzji  konferencja  przyniesie  większy  zysk,  który

zasili konto TChP.

Sytuacja finansowa Towarzystwa, mimo pozyskaniu partnerów wspierających:

Sanofi  Aventis,  Bowa  International  oraz  Olympus  Polska  nadal  nie  jest

satysfakcjonująca.  Poza środkami od członków wspierających TChP, zyskami

z  konferencji,  kongresów  Towarzystwo  powinno  konsekwentnie  dbać

o  uregulowane  składki  członkowskie.  Zdanie  to  spoczywa  w  rękach

Przewodniczących  i  Skarbników  poszczególnych  Oddziałów  Terenowych

TChP.  Prof.  Adam  Dziki  zwrócił  się  do  obecnych  Przewodniczących

Oddziałów, aby zadbali o terminowe rozliczanie się z ZG TChP w tej kwestii. 

Głos w dyskusji zabrał prof. Krzysztof Bielecki, poruszył kwestię wytycznych

ZG TChP, które opracowane zostały pod Jego przewodnictwem w poprzednich

latach.  Poprosił  zebranych,  aby  do  końca  marca  na  adres  e-mailowy

prof. Bieleckiego nadsyłać uwagi oraz poprawki, tak by móc na nowo, wspólnie

przygotować zaktualizowane wytyczne Zarządu Głównego. 

W kolejnym punkcie  zebrania  głos  zabrał  prof.  Zbigniew Lorenc,  który jako

przedstawiciel  Towarzystwa  Chirurgów  Polskich  uczestniczył  dnia  18  lutego

w spotkaniu  zorganizowanym przez  Prezesa  Internistów Polskich prof.  Jacka
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Musiała.  Spotkanie  odbyło  się  w  Krakowie  i  dotyczyło  rozpoczęcia  działań

mających  na  celu  wprowadzenie  specjalizacji  szczegółowej  z  Intensywnej

Terapii,  którą  mogliby  realizować  także  specjaliści  innych  niż  anestezjologia

dziedzin medycyny w tym. m. in. specjaliści chorób wewnętrznych, pediatrii czy

chirurgii. Podejmowane działania nie dotyczą w ogóle ingerencji w specjalizację

z anestezjologii  i intensywnej terapii,  dają jedynie  możliwość specjalizowania

się z zakresu wyłącznie  intensywnej  terapii  większej liczbie lekarzy.  Zgodnie

z  przedstawioną  propozycją  specjalizację  z  tej  dziedziny  mogliby  rozpocząć

lekarze,  którzy  uzyskali  tytuł  specjalisty  w  swojej  podstawowej  dziedzinie,

a nadspecjalizacja z intensywnej terapii trwałaby 2 lata.  Potrzeba zwiększenia

liczby specjalistów właśnie z intensywnej terapii wynika z faktu braku w wielu

ośrodkach odpowiedniej  liczby  takich specjalistów.  Wymagania  Narodowego

Funduszu  Zdrowia  w  zakresie  kontraktowania  umów  na  leczenie  nakazują

niejednokrotnie  posiadanie  w  zespole  takich  specjalistów.  Na  zebraniu  w

Krakowie  wyznaczono  plan  dalszego  działania,  w  ramach  którego  grupa

robocza reprezentantów poszczególnych specjalności zaproszonych do projektu,

po  uzyskaniu  pisemnej  akceptacji  Prezesa  właściwego  Towarzystwa

Naukowego  oraz  Specjalisty  Krajowego  w  danej  dziadzinie,  z  udziałem

anestezjologów spotkałaby się z Radą Naukową przy Ministrze Zdrowia, a po

uzyskaniu  zgody w/w czynników na  proponowane działania  przystąpiłaby do

celowych działań w kierunku ustalenia planu specjalizacji z zakresu intensywnej

terapii. Ze strony Towarzystwa Chirurgów Polskich udział w rozmowach będzie

brał  prof.  Zbigniew  Lorenc.  Członkowie  TChP  wyrazili  chęć  uczestniczenia

w  pracach  TIP  –   oraz  poparli  osobę  prof.  Lorenca,  jako  przedstawiciela

Towarzystwa. 

Prof. Zbigniew Śledziński przestawił zebranym propozycję stypendiów w roku

2010,  podobnie  jak  w  poprzednich  latach  zasugerował,  aby  przyznać:

- 5 stypendiów krajowych w kwocie 1500 zł,
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-  5 stypendiów zagranicznych w kwocie 1500 euro. 

Regulamin  stypendium  wraz  z  formularzem  zgłoszeniowym  zostanie

umieszczony na stronie www.tchp.pl.

W wyniku głosowania jawnego zaakceptowano propozycję prof. Śledzińskiego.

za: 23  przeciw: 2 wstrzymało się: 3

Na koniec posiedzenia prof.  Jadwiga Snarska zaprosiła wszystkich do udziału

w  XX  Naukowo-Szkoleniowym  Sympozjum  Sekcji  Zakażeń  Chirurgicznych

Towarzystwa  Chirurgów  Polskich  i  XVII  Zjeździe  Polskiego  Towarzystwa

Zakażeń Szpitalnych, organizatorem Sympozjum jest Klinika Chirurgii Ogólnej

Wydziału  Nauk  Medycznych  Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie. 

Prof.  Krzysztof  Zieniewicz  także  poinformował  zebranych

o  7.  Międzynarodowym  Sympozjum  Postępy  w  chirurgii  i  transplantacji

wątroby oraz 10 - tej rocznicy pierwszego przeszczepienia wątroby od dawcy

żywego  w  Polsce  i  zaprosił  wszystkich  członków  Towarzystwa  do  udziału

w Sympozjum.

Prof.  Adam Dziki  zamknął  IV  Posiedzenie  Zarządu  Głównego  Towarzystwa

Chirurgów Polskich i zaprosił zebranych do skorzystania z poczęstunku.

Prof. dr hab. med. Adam Dziki

Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich

Protokołowała

Katarzyna Kowalik 
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