Protokół z Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów –
Chirurgów Głowy i Szyi w dniu 20 maja 2011 roku
Zebranie odbyło się w Szczyrku w ramach Dni Otolaryngologii Wojskowej. Na wstępie
Przewodniczący Zarządu Głównego – Prof. Kazimierz Niemczyk powitał zebranych i
podziękował za przybycie. Następnie w ramach zebrania poruszono następujące sprawy:
1. Podpisanie uchwał podjętych przez Zarząd na poprzednim zebraniu w dniu 25 marca
2011 roku (uchwała o podwyŜszeniu od 2012 roku opłaty za prenumeratę
„Otolaryngologii Polskiej”, uchwała o powołaniu nowego periodyku „Polski Przegląd
Otorynolaryngologiczny”) oraz podpisanie protokółu z zebrania w dniu 25.03.11
2. Następnie Prof. Stanisław Bień przedstawił projekt Uchwały Zarządu Głównego
PTORL, dotyczącej oceny i właściwej dokumentacji przebiegu procesu nabywania
umiejętności chirurgicznych w trakcie specjalizacji z otolaryngologii. W dyskusji
udział wzięli: Prof. K.Niemczyk, Prof. Cz.Stankiewicz, Prof. D.Jurkiewicz, Prof.
J.Składzień. Wszyscy dyskutancie podkreślili, Ŝe projekt powinien być dostosowany i
oparty na podstawach realnych. Do ewentualnej jego weryfikacji powołano zespół, w
skład którego weszli: Prof. D.Jurkiewicz, Prof. M.Misiołek, Prof. St. Bień.
Przedstawienie zweryfikowanego projektu – na następnym zebraniu Zarządu.
3. Prof. J.Składzień w imieniu swoim i Dr P.Dobrzyńskiego przedstawił projekt uchwały
dotyczącej weryfikacji specjalizujących się w otolaryngologii. W dyskusji nad
projektem udział wzięli: Prof. D.Jurkiewicz, Prof. K.Niemczyk, Porf. Cz.Stankiewicz.
Ustalono, iŜ nadzór nad przebiegiem specjalizacji powinien zprawować specjalista
wojewódzki i przewodniczący oddziału terenowego PTORL. Przedstawienie
poprawionego projektu – na następnym zebraniu Zarządu.
4. Prof. J.Składzień przedstawił projekt pisma do Narodowego Funduszu Zdrowia z
wyszczególnieniem procedur, które nie są umieszczone w wykazie procedur z zakresu
laryngologii wraz z uzasadnieniem. W dyskusji udział wzięli: Prof. Cz.Stankiewicz,
Prof. D.Jurkiewicz, Prof. K.Niemczyk . Zaproponowano uzupełnienie listy o
procedury: implanty ucha środkowego, guzy przestrzeni przygardłowej, embolizacja
guzów podstawy czaszki itp. Pismo zmodyfikowane ma być przedstawione na
przyszłym zebraniu Zarządu i przesłane do NFZ i Specjalisty Krajowego.
5. Prof. M.Rogowski przedstawił wstępny program I Szkoleniowego Zjazdu PTORL:
wpłynęły propozycje 33 tematów wykładów i 3 sesji z zakresu naszej specjalności. W
dyskusji udział wzięli: Prof. K.Niemczyk, Dr P.Dobrzyński, Prof. D.Jurkiewicz, Doc.
B.Zielnik-Jurkiewicz, Prof. M.Misiołek. Dyskusję zakończono apelem o zaproszenie
do udziału w sesjach osób, które mogłyby przedstawić ciekawe i „nowoczesne”
wykłady.
6. Prof. Cz.Stankiewicz przedstawił informację o stanie przygotowań do Zjazdu PTORL
w 2012 roku w Gdańsku. Poinformował o funkcjonowaniu strony internetowej
Zjazdu, przedstawił harmonogram i wysokość opłaty zjazdowej, zaproszonych
wykładowców z zagranicy, którzy potwierdzili swój udział w Zjeździe. Prof.
K.Niemczyk przekazał listę Przewodniczących Zarządu Głównego od początku
istnienia naszego Towarzystwa.
7. Doc. A.Sekula, w zastępstwie Doc. B.Wiskirskiej-Woźnicy, przedstawiła organizację
programu specjalizacji z audiologii i foniatrii oraz propozycje zmian. W dyskusji, w
której udział wzięli: Prof. K.Niemczyk, Prof. S.Bień, Prof. D.Jurkiewicz, Prof.
Cz.Stankiewicz, Prof. M.Misiołek – poruszono problem zwiększenia liczby ośrodków
szkolących (obecnie 9 ośrodków z akredytacją w Polsce) z moŜliwością organizacji
kursów podstawowych. Prof. K.Niemczyk przedstawił propozycję głosowania, aby
rozszerzać, a nie ograniczać moŜliwości pełnego szkolenia z audiologii i foniatrii dla

wszystkich ośrodków klinicznych, które mają akredytację – ośrodki te powinny
posiadać prawo prowadzenia kursów i szkoleń. Prof. Cz.Stankiewicz zaproponował
przygotowanie projektu uchwały Zarządu Głównego. Przewodniczący Zarządu
zaproponował głosowanie nad przygotowaniem takiej uchwały – poza 1 głosem
wstrzymującym – wszyscy poparli propozycję, Projekt uchwały ma być przygotowany
na następne zebranie Zarządu – do przegłosowania.
8. Prof. K.Niemczyk przedstawił w skrócie informacje o przygotowaniach do wydania
nowego podręcznika z otolaryngologii.
9. Prof. K.Niemczyk przedstawił informację o objęciem patronatem Sympozjum
Audiologicznego organizowanego przez firmą Medicus – firma ma przekazać kwotę
15 tys. Złotych. Wszyscy zebrani członkowie Zarządu głosowali za objęciem
patronatem powyŜszych Sympozjów do końca kadencji obecnego Zarządu.
10. Prof. K.Niemczyk poinformował zebranych, Ŝe zespół ekspertów pod kierunkiem
Prof. T.Durko przygotował projekt „Konsensusu na temat leczenia niedosłuchów przy
zastosowaniu implantów zakotwiczonych w kości” oraz poinformował o umowie z
firmą Elsevier, dotyczącej „Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego”.
PowyŜsze tematy mają być dyskutowane na następnym zebraniu, którego termin
wstępie wyznaczono na 22 września 2011 roku.
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