Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi w dniu 25 marca 2011 roku

Zebranie odbyło się w Klinice Otolaryngologii WUM w Warszawie przy ul.Banacha 1a.
Uczestniczyli w nim członkowie Zarządu Głównego oraz zaproszeni goście: Mecenas Witold
Preiss, Prof. Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Prof. Stanisław Bień, Dr Michał Karlik, Pani Ewa
Kittel-Prejs oraz Pani Agnieszka Pawłowska z Wydawnictwa Elsevier Urban & Partner, a
takŜe Pan Bogdan Materna – Prezes Wydawnictwa Medipage. Zebranie otworzył
Przewodniczący Zarządu Głównego – Prof. Kazimierz Niemczyk, który powitał wszystkich
zebranych oraz przedstawił program posiedzenia, zaakceptowany jednomyślnie przez
obecnych Członków Zarządu Głównego.
1. Pani Redaktor Ewa Kittel-Prejs przedstawiła zebranym prezentację o Wydawnictwie
„Elsevier Urban & Partner Sp. z o.o.”, zwracając szczególną uwagę na rolę
„Otolaryngologii Polskiej” (system do składania i zarządzania pracami EES,
międzynarodowa strona internetowa, baza Science Direct, baza Scopus, pracownicy
Elsevier zaangaŜowani w obsługę i rozwój „Otolaryngologii Polskiej”, liczba
prenumeratorów w ostatnich latach, analiza cytacji artykułów z tego periodyku w
latach 2008-2010, liczba opublikowanych prac w latach 2009-2010 z podziałem na
rodzaj artykułów, strona dostępu do czasopisma online, propozycja nowej stawki
prenumeraty rocznej dla Członków Towarzystwa od 2012 roku – 100,00 PLN (z 5%
VAT-em) obejmującej druk + dostęp do wersji elektronicznej przez Science Direct).
Po porozumieniu z Przewodniczącym Zarządu Głównego – Prof. Kazimierzem
Niemczykiem zaproponowano powołanie nowego czasopisma o charakterze
szkoleniowo-informacyjnym, jako kolejny organ Towarzystwa w postaci kwartalnika.
Byłby on platformą do publikacji prac kazuistycznych, historycznych, sprawozdań,
recenzji, prezentacji osiągnięć poszczególnych klinik, miejscem wymiany poglądów
pomiędzy lekarzami, miejscem publikacji informacji o działalności Towarzystwa,
relacji ze spotkań i konferencji.
2. W głosowaniu Członków Zarządu jednogłośnie przyjęto propozycję nowej stawki za
prenumeratę „Otolaryngologii Polskiej”. Prof. Kazimierz Niemczyk przedstawił
propozycję nazwy nowego czasopisma – „Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny”
oraz zaproponował (z obszernym tego uzasadnieniem), Ŝeby Redaktorem Naczelnym
pisma był Przewodniczący Zarządu Głównego w kadencji sprawowania tej funkcji. W
dyskusji udział wzięli: Prof. Stanisław Bień, Prof. Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Doc.
BoŜena Wiskirska-Woźnica, Dr Michał Karlik oraz Dr Paweł Dobrzyński. Jednogłośnie
zaakceptowano tytuł nowego czasopisma, zaś propozycja dotycząca stanowiska
Redaktora Naczelnego została przegłosowana przez Członków Zarządu z 1 głosem
wstrzymującym.
3. Prof. Stanisław Bień przedstawił projekt apelu w sprawie przystępowania do
Europejskiego Egzaminu Specjalizacyjnego, który został jednogłośnie przyjęty przez
Zarząd PTORL z zaleceniem jego publikacji na stronie internetowej Towarzystwa
oraz w pierwszym numerze „Przeglądu Otorynolaryngologicznego”. Następnie Prof.
Bień zasugerował stworzenie „zakładki” na stronę internetową, która byłaby swego
rodzaju uzupełnieniem dokumentacji osoby specjalizującej się, a dotyczyłaby
postępów specjalizacji, głównie uczestnictwa w zabiegach operacyjnych, a takŜe
dawałaby moŜliwość weryfikacji danych i szkolenia specjalizantów przez kierowników

specjalizacji i Specjalistów Wojewódzkich. Po akceptacji pomysłu przez
zgromadzonych, ustalono, Ŝe projekt takiego „uzupełnienia” na stronę internetową
będzie przygotowany przez Prof. Bienia na następne zebranie Zarządu.
4. Prof. Jacek Składzień przedstawił projekt apelu do Ministerstwa Zdrowia, Naczelnej
Izby Lekarskiej oraz Specjalistów Krajowego i Wojewódzkich z zakresu
otolaryngologii, dotyczący moŜliwości weryfikacji osób specjalizujących się (rozmowa
kwalifikacyjna, weryfikacja postępów, moŜliwość wstrzymania lub zamknięcia
specjalizacji itp.). W dyskusji udział wzięli Prof. Kazimierz Niemczyk, Prof. Czesław
Stankiewicz, Doc. BoŜena Wiskirska-Woźnica, Dr Paweł Dobrzyński oraz Mec. Witold
Preiss. Ostatni z dyskutantów zwrócił uwagę, Ŝe nie została jeszcze zmieniona
ustawa o zawodzie lekarza, co moŜe mieć związek z poruszanym problemem.
Ustalono, iŜ projekt apelu w postaci Uchwały Zarządu Głównego zostanie
przygotowany przez Prof. Jacka Składzienia i Dr Pawła Dobrzyńskiego do akceptacji i
podpisania na następnym zebraniu Zarządu Głównego, a informację na temat ustawy
o zawodzie lekarza przedstawi Mec. Preiss równieŜ na następnym zebraniu.
5. Prof. Kazimierz Niemczyk przedstawił projekt uchwały, dotyczącej stałych informacji o
Towarzystwie. Zaproponował, Ŝeby w materiałach zjazdowych i wszelkich
ogłoszeniach o organizowanych zjazdach przedstawiano listę wszystkich
Przewodniczących Zarządu Głównego od roku 1921 oraz aktualny skład Zarządu, a
w konferencjach sekcji PTORL – listę Przewodniczących Sekcji od początku jej
istnienia oraz aktualny skład Zarządu Sekcji. Uchwała została jednogłośnie przyjęta
przez obecnych Członków Zarządu Głównego.
6. Dr Piotr Chęciński przedstawił propozycję uchwały o zasadach udostępniania Godła
Towarzystwa. Po drobnych poprawkach uchwała została jednogłośnie przyjęta.
7. Prof. Maciej Misiołek przedstawił aktualny stan zaawansowania prac nad wydaniem
„Słownika Bibliograficznego”. Po wielokrotnych rozmowach z redaktorem
Wydawnictwa „Borgis” – P. Renatą Dobrzyniecką ,ustalił spotkanie w siedzibie
wydawnictwa, w którym ma uczestniczyć Przewodniczący i Sekretarz Zarządu
Głównego. Została równieŜ przedstawiona informacja o pozyskaniu materiałów
archiwalnych Zarządu Głównego Towarzystwa. Do sprawdzenia i lokalizacji
powyŜszych materiałów z Krakowa i Poznania zobowiązano Dr Michała Karlika i
Prof. Macieja Misiołka.
8. Prof. Kazimierz Niemczyk przedstawił korespondencję i treść listu do Ministerstwa
Zdrowia, dotyczących Badań Przesiewowych Słuchu. Treść korespondencji została
jednogłośnie zaakceptowana przez Członków Zarządu.
9. Przewodniczący Zarządu Głównego przedstawił stan zaawansowania prac
związanych z organizacją I Szkoleniowego Zjazdu pod patronatem Zarządu
Głównego w listopadzie 2011 roku. Poinformował, iŜ Kierownicy Klinik są w stałym
kontakcie z organizatorami Zjazdu, tworzony jest program naukowy oraz zostały
potwierdzone miejsce i czas odbywania obrad.
10. Pan Bogdan Materna – Prezes Wydawnictwa Medipage, przedstawił obszerne
informacje o wydawnictwie oraz moŜliwościach wydania przygotowywanego
podręcznika otolaryngologii. Jednogłośnie Członkowie Zarządu zaakceptowali
powierzenie Wydawnictwu Medipage wydania podręcznika oraz wstępnie ustalono
jego formę i wygląd.
11. Dr Michał Karlik przedstawił informacje na temat strony internetowej naszego
Towarzystwa (od jej powstania w 2005 roku do chwili obecnej, trudności w jej
finansowaniu, uczestnictwo firm prezentujących na stronie swoje reklamy).

Przewodniczący Zarządu Głównego, dziękując Dr Michałowi Karlikowi za ogromny
wkład pracy nad redagowaniem i tworzeniem strony, zwrócił uwagę na konieczność
zablokowania istniejących informacji firm, konieczność pojawienia się komunikatu i
zaproszenia firm do prezentacji na stronie internetowej tylko po ustaleniach z
Zarządem Głównym. Na koordynatora powyŜszych działań wyznaczono Dr Pawła
Dobrzyńskiego. PowyŜsze postanowienia zostały jednogłośnie przyjęte przez
obecnych Członków Zarządu.
12. Dr Paweł Dobrzyński poinformował Zarząd, Ŝe nie wszystkie oddziały terenowe
naszego Towarzystwa prowadzą dokumentację finansową w formie ksiąg
rachunkowych, a kaŜdy oddział jest do tego zobowiązany. O powyŜszym mają być
powiadomieni Przewodniczący wszystkich oddziałów terenowych.
13. Prof. Kazimierz Niemczyk przedstawił propozycje uzupełnień i zmian w
przygotowywanej ustawie o zawodzie lekarza, przekazanych w imieniu Zarządu
Głównego do Ministerstwa Zdrowia. Wszystkie zmiany zostały przez Członków
Zarządu zaakceptowane.
14. Prof. Jacek Składzień poruszył problem procedur medycznych, wykonywanych przez
laryngologów, a nie uwzględnionych w katalogu. Przedstawił ich wykaz, a wszyscy
zebrani jednomyślnie poparli propozycję wystosowania pisma do Narodowego
Funduszu Zdrowia z Ŝądaniem umieszczenia tych procedur w wykazie procedur z
zakresu otolaryngologii. Pismo takie z odpowiednim uzasadnieniem ma przygotować
do akceptacji na przyszłe zebranie Zarządu Prof. Jacek Składzień.
15. Dr Piotr Chęciński przedstawił projekt nowej deklaracji członkowskiej dla
wstępujących do naszego Towarzystwa nowych członków. Projekt deklaracji, zgodny
z ustawą o ochronie danych osobowych ma być po niewielkich poprawkach przesłany
do Przewodniczących oddziałów terenowych i Przewodniczących Sekcji.
16. Prof. Czesław Stankiewicz przedstawił informacje na temat Zjazdu Krajowego w
Gdańsku; ma on się odbyć w dniach 5-8 września 2012 roku, a Walne Zebranie
Delegatów zaplanowane jest na 5.09. na godz. 13,00.
17. W trakcie trwania zebrania Zarządu Głównego Członkowie Zarządu podpisali
następujące uchwały, podjęte równieŜ na poprzednim zebraniu:
- o jednolitym tekście Statutu (po wprowadzonych zmianach)
- o podwyŜszeniu składki członkowskiej
- o zasadach uczestnictwa przedstawicieli Zarządu w zjazdach i konferencjach
- o spotkaniach Zarządu Głównego z nowo powołanymi Kierownikami Klinik
Otolaryngologicznych
- w sprawie stałych informacji o Towarzystwie.
18. Przewodniczący Zarządu Głównego – Prof. Kazimierz Niemczyk, po ustaleniu terminu
następnego zebrania (Szczyrk, 20 maja 2011 roku) podziękował wszystkim zebranym
za przybycie i uczestnictwo w zebraniu, które tym samym zakończył.

