Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi z dnia 3 grudnia 2010 roku
Zebranie, które odbyło się w Klinice Otolaryngologii w Warszawie, przy ul.Banacha 1a
otworzył Przewodniczący Zarządu Głównego – Prof. Kazimierz Niemczyk, który powitał
wszystkich zebranych oraz przedstawił program posiedzenia. Program ten został
jednomyślnie przyjęty przez obecnych Członków Zarządu Głównego.
1. Po przedstawieniu przez Prof. Czesława Stankiewicza 2 wersji projektu Uchwały w
sprawie patronatu i zasad udziału przedstawicieli Zarządu Głównego w krajowych
konferencjach naukowych i szkoleniowych, jednogłośnie wybrano wersję drugą
uchwały, która zostanie przekazana Przewodniczącym poszczególnych Sekcji naszego
Towarzystwa oraz opublikowana na stronie internetowej.
2. Prof. Jacek Składzień przedstawił propozycję apelu do Ministra Zdrowia, dotyczącego
otwierania specjalizacji i rezydentur, przedstawił równieŜ jak kształtuje się w chwili
obecnej liczba miejsc rezydenckich i specjalizacji na terenie naszego kraju. W
dyskusji zwrócono uwagę na następujące sprawy: udział specjalisty wojewódzkiego w
decyzjach dotyczących specjalizacji, zwiększenie liczby miejsc rezydenckich,
moŜliwość oraz sposób oceny specjalizującego się po 1 roku trwania specjalizacji z
moŜliwością jej przerwania lub wstrzymania w uzasadnionych przypadkach, z
koniecznością powiadomienia Specjalisty Wojewódzkiego i Zarządu Głównego
PTORL, udział Konsultanta Krajowego i Wojewódzkiego w doborze do specjalizacji i
dopuszczeniu do egzaminu specjalizacyjnego, nadzór Konsultanta Krajowego i
Zarządu Głównego nad „naborem” specjalizantów i rezydentów, sprawozdania
coroczne o postępach specjalizacji – powyŜsze sprawy pozostawiono do analizy i
ewentualnego przegłosowania apelu na przyszłym zebraniu Zarządu Głównego.
3. Przewodniczący Zarządu – Prof. Kazimierz Niemczyk poinformował o pismach
przesłanych do Ministerstwa Zdrowia, Centrali i Oddziałów Terenowych Narodowego
Funduszu Zdrowia oraz Izb Lekarskich informujących o powołaniu nowych władz
Towarzystwa z prośbą o uzgadnianie wszelkich działań związanych z otolaryngologią,
audiologią i foniatrią z Zarządem Głównym. Przedstawił równieŜ pismo otrzymane z
Departamentu Szkolnictwa Ministerstwa Zdrowia, dotyczące szkolenia
specjalistycznego oraz ewentualnej rezygnacji z egzaminu praktycznego.
4. Prof. Stanisław Bień przedstawił informacje dotyczące Europejskiego Egzaminu
Specjalizacyjnego z ORL; pierwszy egzamin testowy odbył się w czerwcu 2009 r w
Mannheim, drugi w Pampelunie, a egzamin ustny we wrześniu 2010 w Wiedniu.
Wszystkie egzaminy zakończyły się duŜym sukcesem dzięki bardzo sprawnej
organizacji. W dyskusji uzgodniono wspólne stanowisko, iŜ naleŜy zmotywować
osoby, które dobrze zdały egzamin specjalizacyjny w Polsce, aby przystępowały do
egzaminu europejskiego.
5. Jednogłośnie podjęto uchwałę o podwyŜszeniu składki członkowskiej na 2011 rok do
70 złotych; powyŜsza uchwała ma obowiązywać od 1 stycznia 2011 roku – osoby
które opłaciły juŜ składkę członkowską nie są zobowiązane do dopłaty róŜnicy,
wynikającej z wprowadzenia nowego wymiaru składki. Informacja o uchwale ma być
przesłana do wszystkich oddziałów terenowych, a takŜe ma ukazać się w
„Otolaryngologii Polskiej” oraz na stronie internetowej naszego Towarzystwa.
Jednocześnie z informacją o składkach naleŜy zobligować Zarządy Oddziałów
Terenowych do wystąpienia do Zarządu Głównego z prośbą o zmianę nazwy oddziału
zgodną z nazwą województwa, na terenie którego dany oddział działa.
6. Prof. Maciej Misiołek przedstawił informację o postępie prac nad wydaniem
„Słownika Biograficznego” Dr Zabłockiego; pismo o wysokości nakładu, kosztach

oraz terminie ewent. wydania ma być przesłane przez firmę Borgis do Zarządu
Głównego.
7. Prof. Marek Rogowski poinformował o zaawansowaniu prac nad przygotowaniem I
Zjazdu Szkoleniowego pod patronatem Zarządu Głównego, który ma odbyć się w
listopadzie 2011 roku w Warszawie, w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym
„Gromada”. Uczestniczyć ma w nim ponad 370 rezydentów, około 500 lekarzy
specjalistów oraz są przewidziane sesje dla pielęgniarek. Program ma być
przygotowany w zgodności z planowanym podręcznikiem z otolaryngologii oraz
programem szkolenia, a ośrodki odpowiedzialne za poszczególną tematykę będą
uczestniczyć w obu tych wydarzeniach. Planowane są warsztaty praktyczne, sesje
interdyscyplinarne, kursy tematyczne, certyfikaty uczestnictwa oraz ocena
wykładowców.
8. Prof. Stanisław Bień w skrócie przedstawił problem dostosowania programów
szkoleniowych do wymogów europejskich; naleŜy wprowadzić do programów
specjalizacji potwierdzanie poszczególnych etapów specjalizacji przez osobę
odpowiedzialną. Została podana strona internetowa, na której znajduje się program
europejski – do przedyskutowania na następnym zebraniu Zarządu.
9. Prof. Kazimierz Niemczyk poinformował, Ŝe jest znaczące poparcie ze strony
Kierowników Klinik odnośnie wydania podręcznika otolaryngologii. Przedstawił
następnie główne załoŜenia podręcznika oraz jego ramowy program, zaś szczegółowe
informacje odnośnie poszczególnych rozdziałów i autorów mają być przedstawione na
następnym Zebraniu Zarządu Głównego.
10. Doc. Beata Zielnik-Jurkiewicz poinformowała o postępie prac związanych z
weryfikacją list członków oddziałów terenowych PTORL. Pomimo kilkukrotnych
apeli i próśb kierowanych drogą listowną i mailową nie odpowiedziały na apel
Zarządu Głównego oddziały z Wrocławia, Poznania, Zabrza, Rzeszowa i Krakowa.
11. Do przygotowania zasad udostępniania logo Towarzystwa zobligowano Sekretarza
Zarządu – Dr Piotra Chęcińskiego.
12. Jako koordynatora przyznawania wyróŜnienia „Laur Otolaryngologii” ze strony
Zarządu Głównego, wyznaczono Prof. Macieja Miziołka – informacja ma ukazać się
na stronie internetowej naszego Towarzystwa.
13. Prof. Kazimierz Niemczyk poinformował zebranych i serdecznie zaprosił na uroczyste
posiedzenia z okazji 25-lecia Sekcji Historycznej oraz 90-lecia Kliniki
Otolaryngologii w Warszawie, które odbędą się 14 stycznia 2011 roku w Sali Senatu
Warszewskiego Uniwersytetu Medycznego.
14. Jednogłośnie ustalono, Ŝe naleŜy podjąć uchwałę o składaniu gratulacji i odwiedzinach
nowo powołanych Ordynatorów Klinik Otolaryngologii.
15. Wyznaczono termin następnego zebrania Zarządu Głównego na 25 marca 2011 roku.

