Protokół z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi w dniu 17 listopada 2011 roku
Zebranie Zarządu poprzedziło spotkanie z członkami Komisji Rewizyjnej oraz z Kierownikami
Uniwersyteckich Klinik Otolaryngologicznych. Odbyło się ono w Klinice Otolaryngologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Banacha 1a. Na wstępie
Przewodniczący Zarządu Głównego powitał wszystkich zebranych, a następnie przedstawił
sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego przez ponad rok sprawowania jego
urzędowania. W dyskusji, w której udział wzięli Prof. Tomasz Durko, Prof. Wiesław Konopka i
Prof. Marek Rogowski poruszono problem dydaktyki przeddyplomowej w zakresie
otolaryngologii w uczelniach medycznych w Polsce, zwracając szczególną uwagę na
tendencję zmniejszania ilości godzin dydaktycznych przez władze poszczególnych uczelni.
Następnie Skarbnik Zarządu Głównego- Dr Paweł Dobrzyński przedstawił sprawozdanie
finansowe, w którym podkreślił, że nie wszystkie oddziały terenowe PTORL przekazały
składki członkowskie na konto Zarządu Głównego. W dyskusji nad problemem
wyegzekwowania opłacania składek przez członków Towarzystwa udział wzięli: Prof. Witold
Szyfter, Dr Grzegorz Mazur oraz Prof. Rydzewski. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej
jednogłośnie zatwierdzili sprawozdania Przewodniczącego i Skarbnika Zarządu Głównego.
W ramach spotkania z Kierownikami Klinik Otolaryngologicznych, przedstawiono i
przedyskutowano korespondencję do nowopowołanego Konsultanta Krajowego d/s
Otolaryngologii. Następnie Przewodniczący Zarządu Głównego – Prof. Kazimierz Niemczyk
przedstawił wniosek, aby powołać Komisję ds. Nowelizacji Statutu, która opracuje jasne i
jednoznaczne zasady powoływania konsultanta krajowego. W dyskusji udział wzięłi: Dr
Grzegorz Mazur, Prof. Tomasz Durko, Prof. Witold Szyfter, Prof. Rydzewski, Prof. Jacek
Składzień. Wynikiem jej, było ustalenie, że zmiany w Statucie powinny być tak
przeprowadzone, aby została wzmocniona rola Towarzystwa w środowisku lekarskim oraz
poddano do przemyślenie konieczność zwołania zebrania Przewodniczących wszystkich
Towarzystw Lekarskich. Zaproponowany skład Komisji ds. Nowelizacji Statutu: Prof. Witold
Szyfter, Prof. Tomasz Durko, Prof. Kazimierz Niemczyk oraz Dr Grzegorz Mazur – został
jednogłośnie przyjęty.
W następnej części zebrania Zarządu Głównego, jego Przewodniczący przedstawił informację
o postępie prac nad wydrukowaniem „Słownika Bibliograficznego”, którego wydanie zbliża
się ku końcowi. Jednogłośnie zaakceptowano wielkość nakładu książki oraz wstępny
kosztorys. Również jednogłośnie poparto i zaakceptowano apel skierowany do Centrali
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący weryfikacji i rozliczania procedur medycznych z
zakresu otolaryngologii. Apel ten został przesłany do Przewodniczącego NFZ. Doc. Bożena
Wiskirska-Woźnica przedstawiła krótką informację o nowych kierunkach kształcenia w
audiologii i foniatrii (neurologopedia, emisja głosu), a pisemna informacja do publikacji ma
być przedstawiona do akceptacji Zarządu Głównego na następnym jego zebraniu. Następnie
zaakceptowano do druku i podpisano poprawiony „Konsensus na temat leczenia

niedosłuchów przy zastosowaniu implantów zakotwiczonych w kości”. Mecenas Witold
Preiss przedstawił informację o zmianach w Ustawie o zawodzie lekarza i lekarza
stomatologa, zwracając uwagę na przyjęcie nowego modelu specjalizacji, który zakłada
konieczność uczestnictwa osoby specjalizującej się w dwóch modułach: podstawowym i
specjalistycznym. W dyskusji udział wzięli: Prof. Tomasz Durko, Prof. Dariusz Jurkiewicz, Prof.
Witold Szyfter, Prof. Kazimierz Niemczyk, Prof. Marek Rogowski, którego zobowiązano do
nawiązania kontaktu z odnośnymi władzami. Następnie członkowie Zarządu podpisali
zaakceptowane wcześniej stanowisko, dotyczące zmian w programie szkolenia –
odpowiednie pisma zostały przesłane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Naczelnej Rady Lekarskiej oraz stanowisko to ma być opublikowane w „Polskim Przeglądzie
Otorynolaryngologicznym”. Prof. Kazimierz Niemczyk poinformował zebranych o nowych
formularzach zgody na leczenie operacyjne, opracowanych przez Doc. Małgorzatę
Wierzbicką. Po przeanalizowaniu ich przez zespół: Prof. Czesław Stankiewicz i Prof. Maciej
Misiołek oraz po akceptacji członów Zarządu Głównego, formularze powyższe mają zostać
umieszczona na stronie internetowej Towarzystwa jako rekomendowane przez Zarząd.
Następnie Przewodniczący Zarządu Głównego przedstawił pismo od lekarzy Wielkopolski
skierowane do Zarządu Głównego, dotyczące sposobu powołania Konsultanta Krajowego. Po
dyskusji postanowiono powołać Radę Kierowników Otolaryngologicznych Klinik
Uniwersyteckich, której założenia organizacyjne mają być przygotowane na następne
zabranie Zarządu. Po informacji o zgłoszeniu kandydatury Prof. Namysłowskiego do godności
Członka Honorowego, wyznaczono termin następnego spotkania Zarządu Głównego na 23
marca 2012 roku w ramach II Szkoły Otolaryngologii w Ciechocinku.

