
Protokół z posiedzenia Zarz ądu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi w dniu 1 8 października 2012 r. 

 
18 października 2012 rok odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego w jego 
nowym składzie wybranym podczas Walnego Zebrania Delegatów w dniu 5 września 
2012 roku w Gdańsku. Posiedzenie odbyło się w Klinice Otolaryngologii WUM w 
Warszawie, ul. Banacha 1a.  
 
1. Zebrani zostali przywitani przez Przewodniczącego Zarządu, wszyscy nowi 
członkowie Zarządu Głównego otrzymali aktualne dane kontaktowe Władz 
Towarzystwa. Ustępujący sekretarz ZG przekazał bieŜącą dokumentację papierową i 
elektroniczną, pieczątkę ZG, komputer i dyktafon nowemu sekretarzowi, a skarbnicy 
przekazali sobie drugą pieczątkę ZG oraz dokumentację finansową, kasę podręczną i 
dezaktywowaną kartę debetową do rachunku ZG.  
 
2. Prof. Stankiewicz złoŜył krótkie podsumowanie 45. Zjazdu Towarzystwa w 
Gdańsku.  
 
3. Prof. Kaźmierczak ustalił z ZG tematy 46. Zjazdu PTORL w Bydgoszczy: 
    1) Powikłania uszno- i zatokopochodne 
    2) Nowotwory jamy ustnej i części ustnej gardła (z uwzględnieniem raka wargi) 
    3) Postępy w diagnostyce i terapii w neurootologii 
    4) Postępy w biologii molekularna w otolaryngologii 
    5) Nowe technologie w otorynolaryngologii 
    6) Tematy wolne 
    Jednocześnie poinformował on ZG, Ŝe zjazd odbędzie się w dniach 6 – 9 czerwca 
2014 roku w Operze Nova w Bydgoszczy. 
 
4. Przewodniczący zaproponował przełoŜenie sprawy realizacji uchwał Walnego 
Zebrania w Gdańsku dotyczących zmian w Statucie ze względu na nieobecność na 
posiedzeniu prof. Małgorzaty Wierzbickiej. Do grupy opracowującej zmiany w 
Statucie powołano: prof. Małgorzatę Wierzbicka, prof. Ewę Osuch-Wójcikiewicz, prof. 
Kazimierza Niemczyka, prof. Witolda Szyftera i Prof. Stanisława Bienia.  
 
5. Przewodniczący ZG przedstawił prośbę ministra Krzysztofa Chlebusia odnośnie 
umiejętności w specjalizacjach medycznych. Propozycje przekazane przez Polskie 
Towarzystwo Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi ministrowi opracowała 
prof. Małgorzata Wierzbicka i zawierają one następujące umiejętności: 
     1) Chirurgiczne leczenie zespołu bezdechu sennego 
     2) Chirurgia szkieletu chrzęstnego krtani 
     3) Leczenie chorób naczyniowych głowy i szyi 
 
5. Profesor Niemczyk przedstawił sprawę członków wspierających – firmy Abott, 
Medicus, Pierre Fabrè. 
 
6. Profesor Niemczyk przedstawił postępy prac przy powstawaniu podręcznika 
Otolaryngologia Kliniczna: zbieranie materiału do tomu I zostało ukończone, trwa 
opracowanie materiału do tomu II. 
 



7. Przewodniczący przedstawił prośbę Oddziału Pomorskiego PTORL w sprawie 
przyjęcia w poczet członków kolegi Dymitry Tretiakowa nie będącego obywatelem 
Rzeczpospolitej Polskiej. Zarząd Główny w oparciu o Statut nie widzi przeszkód w 
przyjęciu kol. Tretiakowa w poczet członków. 
 
8. Przewodniczący przedstawił propozycję aneksu do umowy z wydawnictwem 
Urban&Partner dotyczącego zmiany opłat za prenumeratę Otolaryngologii Polskiej 
oraz Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego. Po dyskusji członkowie ZG 
ustalili opłatę za prenumeratę Otolaryngologii Polskiej na 2012 rok na 110 zł, a 
Polskiego Przeglądu Otolaryngologicznego na: 65 zł dla członków PTORL, 65 zł dla 
studentów kierunków medycznych, 85 zł dla osób prywatnych nie będących 
członkami PTORL oraz 100 zł dla firm. W tej sprawie ZG jednogłośnie podjął 
uchwałę.  
 
9. Na prośbę członka wspierającego – firmy Abott – powołano Panel Ekspertów ds. 
Leczenia Zawrotów Głowy w składzie: prof. Henryk Kaźmierczak, prof. Waldemar 
NaroŜny, prof. Kazimierz Niemczyk, prof. Katarzyna Pawlak-Osińska, dr hab. 
Magdalena Józefowicz-Korczyńska i dr Katarzyna Pierchała.  
Poruszono równieŜ kwestie obecności konsultanta krajowego w tym panelu.  
 
10. Poruszono (prof. Stankiewicz, prof. Kaźmierczak, prof. Niemczyk) kwestię 
organizowania przez PTORL Zjazdu Szkoleniowego – temat pozostawiono do 
dyskusji na kolejnym posiedzeniu.  
 
11. Przewodniczący zaproponował uaktualnienie składu osobowego oraz danych 
dotyczących obecnej aktywności Sekcji Towarzystwa – sprawą tą zajmować się 
będzie prof. J. Klatka.  
 
12. Profesor Niemczyk przedstawił poruszył sprawę rekomendowania przez PTORL 
leków, w tym konieczności ustalenia wynagrodzenia dla osoby przygotowującej 
rekomendację w imieniu Towarzystwa i wypłaty wynagrodzenia dla doc. B. Zielnik- 
Jurkiewicz za opracowaną w przeszłości rekomendację. Poinformował o wpłynięciu 
wniosku do rozpatrzenia i wystawienia rekomendacji od firmy TACTICA.  
W dyskusji prof. E. Hassmann-Poznańska i prof. J. Klatka wyrazili wątpliwości co do 
wystawiania rekomendacji produktom handlowym oraz zaproponowali zasięgnięcie 
opinii prawnej w tej sprawie.  
 
13. Profesor Niemczyk wyjaśnił swoja nieobecność na Zjeździe Sekcji Audiologicznej 
oraz zaproponował spotkanie Zarządu Głównego z Przewodniczącymi Sekcji.  
 
14. Profesor Hassmann-Poznańska poruszyła kwestię zagroŜenia jakim jest 
ograniczenie (ze względów finansowych) przyjmowania nowych rezydentów przez 
szpitale.  
 
Przewodniczący zakończył posiedzenie dziękując wszystkim za przybycie oraz ustalił 
wstępnie datę następnego posiedzenia na styczeń 2013r.  
 
 
                                                                                            Sekretarz ZG 
                                                                                  dr n. med. Bogusław Mikaszewski 


