
Protokół z X posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich w Warszawie w dn.

23.02.2009 r. przy ul. Nowiniarskiej 1/28.

 

Posiedzenie odbyło się 23.02.2009 roku w siedzibie Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP) w

Warszawie przy ul. Nowiniarskiej 1/28.

W dniu 23 lutego 2009 r.  odbyło  się  X posiedzenie Zarządu Głównego. Zaproszono 53. osoby,

obecnych było 35. 

Członków Towarzystwa powitał Prezes TChP prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz, który na wstępie

poinformował  zebranych  o  zmianie  porządku  posiedzenia,  informacje  o  Polskim  Przeglądzie

Chirurgicznym  przygotowane  przez  prof.  dr  hab.  Wojciecha  Noszczyka  będą  przeniesione  na

godzinę 12.30 ze względu na chwilową nieobecność prelegenta (uczestnictwo w prezydium CKK),

druga  wprowadzona  zmiana  :  prof.  Wojciech  Kielan  w  zastępstwie  za  profesora  Jana  Kuliga

przedstawi sprawozdanie z ostatniego spotkania zespołu TChP i Konsultanta Krajowego wraz z

prezesem NFZ-u. 

Następnie  zgodnie  z  porządkiem posiedzenia glos zabrał prof.  Marek Krawczyk – przypomniał

zebranym,  iż  do chwili obecnej TChP ma 181. członków honorowych krajowych ( na ostatnim

Zjeździe  TChP  z  Poznaniu  członkostwo  honorowe  przyznano  6.  członkom  z  Polski  i  4.  z

zagranicy,  )  145.  członków  zagranicznych,  86.  członków  korespondentów  zagranicznych  i  6.

członków korespondentów krajowych. 

Zgodnie  z  decyzją  Zarządu  Głównego  Towarzystwa  Chirurgów Polskich  z  1  grudnia  2008  r.,

przyjętą w głosowaniu jawnym, dot. Powoływania Członków Honorowych w kadencji 2007 – 2009

ustalono, iż: 

Liczba  członków  honorowych,  którzy  otrzymają  godność  nadaną  w  120.  rocznicę  powstania

Towarzystwa Chirurgów Polskich tj. podczas 64. Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich we

Wrocławiu nie może przekroczyć:

- dla obywateli polskich 10. członków honorowych

- dla obywateli zagranicznych 6. członków honorowych

Oddziały  Towarzystwa  Chirurgów  Polskich  mają  prawo  do  zgłaszania  nie  więcej  jak  dwóch

kandydatów na członków honorowych TChP

1.         Sekcje Towarzystwa Chirurgów Polskich mają prawo do zgłaszania nie więcej jak jednego

kandydata na członka honorowego TChP



2.         Wybieralny członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich ma  prawo  do

zgłoszenia  nie  więcej  jak  jednego  kandydata  na  członka  honorowego  Towarzystwa  Chirurgów

Polskich

3.         Ostateczna datę zgłaszania kandydatur ustalono się na 31 stycznia 2009 r. (decyduje data

stempla pocztowego lub notatka osoby przyjmującej wniosek o dacie złożenia)

4.         Wypełnione  wnioski  muszą  być  zgłaszane  wyłącznie  do  siedziby  Zarządu  Głównego

Towarzystwa Chirurgów Polskich – Warszawa, ul. Nowiniarska 1. 

5.         Wstępnej oceny kandydatów dokonuje Komisja d.s  Członków Honorowych Towarzystwa

Chirurgów Polskich w składzie:

a.         Prof. dr hab. Marek Krawczyk – Przewodniczący Komisji

b.         Prof. dr hab. Jan Kulig – Członek Komisji

c.         Prof. dr hab. Paweł Lampe – Członek Komisji

6.         Komisja  po  sprawdzeniu  formalnym  wniosków  przedstawia  je  Zarządowi  Głównemu

rekomendując kandydatury

 

W  dniu  10.02.2009  r.  Komisja  Opiniodawcza  zapoznała  się  z  otrzymanymi  wnioskami  nie

stwierdzając uchybień formalnych, ani przeciwwskazań do nadania kandydatom godności Członka

Honorowego. Do Komisji wpłynęło  7.  wniosków dot. kandydatów polskich i 7.  wniosków dot.

kandydatów zagranicznych:

 

Na wniosek Prezesa ZG TChP do Komisji Skrutacyjnej wybrani zostali Prof. dr Leszek Cierpka,

oraz dr hab. med. Mariusz Wyleżoł oraz dr Adam Sudoł. Ustalono, że do wyboru potrzebne jest

uzyskanie poparcia połowy +1 biorących w glosowaniu osób, przy obecności co najmniej połowy

uprawnionych do glosowania Członków Zarządu TChP. Głos uznany będzie za nieważny, jeśli na

karcie do głosowania wytypowanych zostanie więcej niż 6 kandydatów krajowych. Głosowało 31.

osób. Większość – 16. głosów.

Zgodnie z pkt. 2 porządku obrad Przewodniczący Komisji Prof. Marek Krawczyk zaprezentował

kolejno sylwetki wszystkich kandydatów, a  wnioskodawcy w swych wypowiedziach uzupełniali

charakterystykę przedstawionych osób. 

 

Kandydaci na Członków Honorowych TChP



/Wybór 10 kandydatów  krajowych i 6 zagranicznych/

 

KANDYDACI     KRAJOWI         WNIOSKODAWCA                       

1.Prof. Michał Drews              Prof. Wacław Majewski   

2.Dr Tadeusz Kortylewski       Dr n. med. Piotr Małek  

3.Prof. Lucjan Kurylcio           Prof. Sławomir Rudzki     

4.Prof. Marek Maruszyński     Dr hab. Mariusz Frączek    

5.Dr Andrzej Pożarowski         Prof. Sławomir Rudzki    

6.Dr Andrzej Wit Sikorski        Dr med. Zbigniew Kowalik   

7.Prof. Jan Skokowski            Prof. Wojciech Zegarski   

 

KANDYDACI     ZAGRANICZNI           WNIOSKODAWCA                       

1.Prof. Peter Gloviczki                  Prof. Wojciech Witkiewicz 

2.Prof. Pradeep Jain                    Prof. Waldemar Olszewski 

3.Prof. Jacek Jerzy Jakimowicz      Prof. Tadeusz Wróblewski  

4.Prof. Keiichi Maruyama              Prof. Tadeusz Popiela  

5.Prof. Hans Dietrich Röher           Prof. Krzysztof Kuzdak  

6.Prof. Mirosłav Ryska                  Prof. Marek Krawczyk   

7.Prof. Andrew Shorthouse             Prof. Adam Dziki     

 

Głosów  ważnych  w  głosowaniu  na  kandydatów  krajowych  oddano  31,  na  kandydatów

zagranicznych 30.

 

W wyniku głosowania tajnego godność Członka Honorowego Towarzystwa Chirurgów Polskich

uzyskali:

 

a) następujący obywatele polscy 

L.P.     Nazwisko i imię                                                        



1.Prof. dr hab. n. med. Michał Drews  

2.Prof. dr hab. n. med. Marek Maruszyńsiki  

3.Prof. dr hab. n. med. Jan Skokowski  

4.Prof. dr hab. n. med. Lucjan Michał Kurylcio  

5.Dr n. med. Andrzej Wit Sikorski 

6.Dr n. med. Tadeusz Kortylewski  

7.Dr n. med. Andrzej Piotr Pożarowski  

 

b) następujący cudzoziemcy

L.P.     Nazwisko i imię                                                       

1.Prof. Andrew Shorthouse (Anglia)  

2.Prof. Peter Gloviczki  (USA)   

3.Prof. Mirosłav Ryska (Czechy)

4.Prof. Keiichi Maruyama (Japonia) 

5.Prof. Hans Dietrich Röher (Niemcy) 

6.Prof. Jacek Jerzy Jakimowicz (Holandia)

 

c) nie uzyskał poparcia Zarządu TChP

 

Prof. Pradeep Jain 

 

Kolejnym punktem posiedzeniem były propozycje do Nagrody medalu im.  Ludwika Rydygiera,

które  przedstawił  prof.  Wojciech  Witkiewicz,  zaproponował  odznaczenie  srebrnym  medalem

wszystkich, dotychczas nieodznaczonych, żyjących past prezesów TChP.

W wyniku  oficjalnego  wniosku ustalono,  iż  brązowym medalem odznaczone  zostaną  najlepsze

prace wygłoszone na 64. Kongresie TChP. Natomiast  medal srebrny ma trafić  do past prezesów

Towarzystwa, wyznaczono następujące kandydatury:

Prof. Michał Drews



Prof. Zbigniew Gruca

Prof. Zygmunt Górka

Prof. Bogdan Łazarkiewicz 

Prof. Zygmunt Mackiewicz

Prof. Paweł Misiuna

Prof. Tadeusz Popiela

Prof. Zbigniew Puchalski

Prof. Seweryn Wiechowski

 

Uzgodniona  lista  kandydatów  zostanie  przedstawiona  Kapitule  im.  Ludwika  Rydygiera.  W

następnym punkcie posiedzenia profesor Wojciech Kielan przedstawił regulamin składania prac do

nagrody PPCh. 

Nagroda „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego" jest coroczna indywidualna lub zbiorową nagroda

pieniężną przyznawaną za najlepsza pracę oryginalną prezentująca wybitne osiągnięcia w zakresie

chirurgii  a  opublikowaną  na  łamach  „Polskiego  Prze¬glądu  Chirurgicznego"  w  danym  roku

kalendarzowym, przyznawana jest Członkom Towarzystwa Chirurgów Polskich. Nagroda może być

indywidualna  lub  zespołowa.  Wyjątkowo  mogą  być  przyznane  dwie  równorzędne  nagrody.

Wysokość funduszu na nagrodę na dany rok ustala  Kolegium Redakcyjne „Polskiego Przeglądu

Chirurgicznego"  przed  posiedzeniem  Komisji  Konkursowej.  Nagrodę  przyznaje  Komisja

Konkursowa w składzie:

1. Przewodniczący: Redaktor Naczelny „Polskiego  Przeglądu Chirurgicznego"

2. Członkowie:

— Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich

— Z-ca Redaktora Naczelnego „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego"

— Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich

— Przewodniczący Komisji Naukowej Zarządu Głównego Towarzy¬stwa Chirurgów Polskich 

Wniosek o przyznanie Nagrody składać może:

— Recenzent, który kwalifikuje pracę do druku w „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego"

— Członek Kolegium Redakcyjnego ,,Polskiego Przeglądu Chirurgicznego"



— Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Wniosek o nagrodę powinien zawierać następujące dane:  imię  i  nazwisko  wnioskodawcy,  tytuł

przedstawianej do nagrody pracy i uzasadnienie.

Wnioski  wraz  z  -wymieniona  dokumentacją  składać  należy  w Redakcji  „Polskiego  Przeglądu

Chirurgicznego" do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ukazała się praca.

Komisja Konkursowa rozpatruje złożone wnioski i dokonuje oceny prac po ukazaniu się ostatniego

zeszytu „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego'' z roku, za który przyznana ma być nagroda.

Decyzja Komisji Konkursowej nie podlega odwołaniu. Ogłoszenie decyzji Komisji Konkursowej

następuje w 5.  zeszycie Polskiego Przeglądu Chirurgicznego" następnego roku kalendarzowego.

Uroczystego wręczenia nagród dokonuje Redaktor Naczelny „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego"

podczas  Zjazdu  Towarzystwa  Chirurgów  Polskich  lub  podczas  Zjazdu  Sekcji  Towarzystwa

Chirurgów  Polskich.  Nagroda  wręczana  jest  osobie  nagrodzonej  lub  jednemu  z  autorów

nagrodzonej pracy zespołowej.

Profesor W. Kielan poinformował zebranych także o Konkursie na Nagrodę Specjalną 64. Kongresu

TChP,  warunkiem  udziału  w  konkursie  jest  przesłanie  pełnego  tekstu  pracy,  zgodnego  z

regulaminem  publikacji  w  Polskim  Przeglądzie  Chirurgicznym,  do  31.03.2009.  r.  na  adres

kongres@wssk.wroc.pl.

I nagroda – 8000PLN, II nagroda 7000PLN i III nagroda 5000PLN. ( podane kwoty są kwotami

netto ) 

Zgodnie  z  porządkiem posiedzenia  Prezes  Towarzystwa prof.  Wojciech  Witkiewicz  przedstawił

zgromadzonym  punkt  6.  posiedzenia:  informację  o  opłatach  kongresowych  hotelowych  oraz

najważniejszych datach Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich. 

Termin podania szczegółowego programu sesji przez kierowników tematu 28.02.2009.

Termin nadsyłania wykładów ekspertów OSTATECZNY 28.02.2009.

Termin nadsyłania standardów OSTATECZNY 28.02.2009.

Nadsyłanie streszczeń streszczenia@halaludowa.wroc.pl do 28.02.2009.r.

Informacja o zakwalifikowanych streszczeniach do 31 marca 2009.

Rejestracja wczesna do 31. marca 2009.

Rejestracja „na półmetku” do 30. czerwca 2009.

Rejestracja późna po 30. czerwca 2009.



Profesor  Noszczyk  przedstawił  zebranym  informację  dotyczącą  Polskiego  Przeglądu

Chirurgicznego, który w roku 2007 jaki 2008 wydał 12 zeszytów i w punktacji MNiSW otrzymał

bardzo wysoką notę 6 pkt. W  2008 roku w PPCh opublikowano 104 prace, w tym w zeszytach

autorskich Prof. P. Lampego 8 prac , Prof. S. Cichonia 11 prac, Prof. K. Kobusa8 prac co razem

daje 27 prac.  Liczba wejść na stronę internetową PPCh od marca 2008 do lutego 2009 na PPCh –

ok. 33 tysiące wejść, w roku 2007 ok.  74% wejść stanowiły wejście krajowe, w roku 2008 63%

wejść stanowiły wejścia krajowej, o 12 % wzrosły wejście zagraniczne ( najczęściej stronę PPCh

odwiedzają obywatele:  USA, Niemiec i Anglii, pozostałe Indie, Włochy, Kanada Turcja, Czechy

Francja ) 

Profesor  Noszczyk  poinformował  zebranych  o  problemach  jakie  ma  polskie  piśmiennictwo

medyczne, autorzy prac wolą cytować zagraniczne publikacje, na 337 cytowania w zeszłym roku,

jedynie 5 z nich należało do polskich cytowań z czego 2 były autocytatami. Kolejnym problemem

PPCh jest  brak prac do druku,  jedyne  prace jakie  przychodzą to  prace odrzucone  z czasopism

zagranicznych, większość publikacji pochodzi z małych ośrodków, lub gdy ktoś przygotowuje się

do  habilitacji.  Podstawowe  wymagania  być  dostać  się  na  listę  filadelfijską  to:  cytowania,

międzynarodowy Komitet  Redakcyjny ( 50% komitetu musi być z zagranicy ) PPCh spełnia te

wymagania 56% komitetu to  członkowie zagraniczni,  dodatkowo  istotna jest  pozycja członków

Komitetu  Redakcyjnego  zarówno  zagranicznych  jak  i  krajowych  (  liczba  cytowań  członków

Komitetu Redakcyjnego  ).  Ciężko pokonać te bariery i dostać się  na liczbę filadelfijska.  Firma

prowadząca stronę internetowa PPCh zaproponowała następujące rozwiązanie problemu: proponują

rozdzielenie PPCh na dwa pisma, jedno pod nazwą PPCh, które będzie wychodziło w wersji polsko

jak i angielskojęzycznej oraz drugie pismo, które będzie nazywało się Polish Journal of Surgery i

będzie wychodziło  od 1 zeszytu.  Dodatkowo  będzie tylko  i  wyłącznie  pismem Internetowym -

dzięki temu istnieje  duża szansa  na  wprowadzenie  PPCh-  u na  listę  filadelfijska.  Od drugiego

pisma, jako nowego na rynku nie będzie  wymogu cytowań z poprzednich lat, w tym wypadku będą

oceniane 3 zeszyty. Pierwsze 3 zeszyty muszą być zatem potężne i zawierać najlepsze polskie jak i

serię  dobrych prac zagranicznych.  Na chwilę obecną nie ma  ani jednego  zeszytu,  który mogły

spełnić te oczekiwania. Profesor Noszczyk zaproponował, iż w razie wstępnej akceptacji propozycji

wprowadzenia na rynek nowego pisma, zaprosi na Posiedzenie ZG TChP firmę, która  miałaby w

pełni  przedstawić  Członkom Zarządu  Głównego  swój  pomysł  wprowadzenie  PPCh-u  na  listę

filadelfijską. Profesor Noszczyk zaproponował także połączenie redakcje 3-4 pism ( tu propozycja

do rozważenia do redaktorów naczelnych pism tematyką związanych z chirurgią )  i  stworzenie

jednego silnego  zeszytu pod nazwa PPCh – wtedy szanse wejścia na listę  filadelfijska są dużo

większe.  Profesor Noszczyk wyśle propozycje spotkania do redaktorów naczelnych pism w celu

rozważenia pomysłu połączenia zeszytów. 



Profesor Noszczyk poruszył,  także problem nowych zasad habilitacji ( propozycja Pani Minister

MNiSW):  habilitant  zgłasza chęć habilitacji do Centralnej Komisji z  wybraną przez habilitanta

Radą  Wydziału  –  Centralna  Komisja  może  zaakceptować  lub  odrzucić  propozyjcją,  następnie

wyznacza 3 osobową komisję, która ma przeprowadzić przewód habilitacyjny i   2 recenzentów .

Rada Wydziału wybrana przez habilitanta wyznacza kolejnych 2 recenzentów, co w sumie daje: 3.

członków komisji i 4. recenzentów – nie ma pracy habilitacyjnej,  oceniany jest  jedynie dorobek

naukowy  habilitanta.  Centralna  Komisja  zwołuje  posiedzenie  3  osobowej  Komisji  oraz  4

recenzentów, wspólnie decydują oni o nadaniu lub też  nie stopnia naukowego dr habilitowanego.

W procesie pominięta jest Rada Wydziału – fakt ten wzbudza wiele wątpliwości. 

 

Profesor  Kielan  w  zastępstwie  za  prof.  Kuliga  przestawił  zebranym kolejny  pkt.  Posiedzenia:

relacje ze spotkania z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia ( w jego zastępstwie występował

dyr. Jacek Grabowski )  w sprawie wyceny procedur chirurgicznych. Profesor Kulig na spotkaniu z

przedstawicielami NFZ-u postulował za zwiększeniem finansowania szpitali klinicznych, pomysł 

nie  został  jednak  entuzjastycznie  odebrany.  Kolejnym  problemem  wycenia  procedur

chirurgicznych,  a  szczególnie  wyceny  procedur,  które  wykonuje  się  podczas  jednej  zabiegu

operacyjnego  –  nie  są  one  100  % rozliczane,  w  zależności od kolejności  –  powinny  być  one

wszystkie  w  pełni  rozliczone  Na  spotkaniu  pojawiła  się  także  prośba  o  zwiększenie  wyceny

procedur laparoskopowych – NFZ ma zająć się poruszonymi kwestiami na następnym spotkaniu,

które ma odbyć się w trakcie miesiąca. 

Sprawa  powołania  nowej  specjalizacji  z  chirurgii  urazowej  –  jako  przedstawiciel  propozycji

wystąpił profesor Leszek Brongel ( autorem propozycji jest Zarząd Sekcji Chirurgii Urazowej TChP

). Z badań, epidemiologii a także analizy wyników stwierdzono, iż  w Polsce  jest  coraz więcej

urazów, a wyniki ich leczenia są o ok. 50 % gorsze niż w krajach UE oraz Ameryki Północnej,

dodatkowo  procedury  z  zakresu  ortopedii,  traumatologii,  chirurgii  urazowej  są  bardzo  źle

wycenione, nie ma odpowiedniej grupy specjalistów, którzy by zajęli się powyższym problemem.

Profesor Brongel przedstawił zgromadzonym członkom TChP argumenty popierające utworzenie

nowej  specjalizacji,  poinformował  także  o  wniosku  skierowanym  do  Ministerstwa  Zdrowia  z

prośbą  o utworzenie  dodatkowej  specjalizacji.  Na  wniosek  Prezesa  TChP Profesora  Wojciecha

Witkiewicza sprawą ma zająć się Prof. Jan Kulig, prof. Grzegorz Wallner oraz zespół Komisji ds.

Szkolenia i Specjalizacji.

Profesor  Edward  Stanowski  zabrał  glos  w  sprawie  organizacji  warsztatów  w  przeddzień  64.

Kongresu  Towarzystwa  Chirurgów  Polskich,  które  są  przewidziane  jako  2,5  godzinne  zajęcia

teoretyczne,  a  następnie  praktyczne.  Poinformował  zebranych,  iż  nadal  są  wolne  miejsca  na



organizację  dodatkowych  warsztatów,  do  końca  marca  2009  roku  można  zgłaszać  dodatkowe

propozycje. Profesor Marek Pertkiewicz poinformował zebranych szczegółowo o planie warsztatów

oraz zaproszonych gościach „Leczenie żywieniowe w chirurgii„  

Profesor Wojciech Witkiewicz podziękował wszystkim zebranym za przybycie,  poinformował o

terminie najbliższego posiedzenie ZG TChP, które odbędzie się 6.04.2009 i zamknął X posiedzenie

ZG TChP.  

Prezes ZG TChP 

Wojciech Witkiewicz

protokowała

Katarzyna Kowalik  


