Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi w dniu 19 września 2013 roku
W dniu 19 września 2013 roku w Łodzi podczas Sympozjum „Onkologia w Otolaryngologii” odbyło
się zebranie Zarządu Głównego PTORL. Udział wzięli wszyscy członkowie Zarządu Głównego oraz
zaproszeni goście: prof. Dariusz Jurkiewicz (red. naczelny OTOLARYNGOLOGII POLSKIEJ), prof.
Kazimierz Niemczyk (red. naczelny POLSKIEGO PRZEGLĄDU
OTORYNOLARYNGOLOGICZNEGO) oraz prof. Witold Szyfter (przewodniczący Stowarzyszenia
Kierowników Uniwersyteckich Klinik Otolaryngologicznych).
1. Omówiona została propozycja zmiany wydawcy czasopism „Otolaryngologia Polska” i
„Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny” – prof. Niemczyk zreferował aspekty finansowe i
naukowe współpracy z dotychczasowym wydawcą, firmą ELSEVIER oraz przedstawił zarys
propozycji współpracy z wydawnictwem INDEX COPERNICUS. Prof. Jurkiewicz
przedstawił dotychczasowy przebieg współpracy z ELSEVIER. Głównym motywem projektu
zmiany wydawcy jest zaniepokojenie mało efektywnymi staraniami wydawcy o uzyskanie
przez „Otolaryngologię Polską” punktacji IF. Następnie przedstawiciel firmy INDEX
COPERNICUS INTERNATIONAL zaprezentował wydawnictwo oraz nakreślił zasady
współpracy przy wydawaniu czasopism naszego Towarzystwa. Zarząd Główny
przedyskutował przedstawioną propozycję oraz podjął decyzję o upoważnieniu prof.
Jurkiewicza, prof. Niemczyka, prof. Stankiewicza i doc. Pietruszewską do dalszych rozmów i
działań w sprawie zmiany wydawcy.
2. Prof. Henryk Kaźmierczak przedstawił przygotowania do Zjazdu w Bydgoszczy oraz
przedstawił propozycje wykładów na zaproszenie gości zagranicznych.
3. Doc. Wioletta Pietruszewska przedstawiła bieżącą sytuację finansowa Towarzystwa.
4. Przedstawiono wniosek prof. Bożeny Wiskirskiej-Woźnicy o opłacenie dla Sekcji
Foniatrycznej składki w IALP w wysokości 80 Euro. Zarząd podjął decyzję o opłaceniu
składki.
5. Zarząd Główny podjął decyzję o uregulowaniu składki do Europejskiej Unii Specjalności
Medycznych – zaległej za 2012 rok w wysokości 500 Euro oraz bieżącej za 2013 rok w
wysokości 1260 euro – oraz wyraził chęć szukania innych możliwości finansowania tej
składki.
6. Przedstawiono wniosek doc. Jarosława Markowskiego o zwrotne dofinansowanie konferencji
Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej (Katowice 2014 r.) w kwocie 5000 zł. Zarząd
Główny wyraził zgodę.
7. Prof. Janusz Klatka poinformował Zarząd Główny o organizowanych przez Klinikę w
Lublinie w dniach 6-7 czerwca 2014 roku Lubelskich Dniach Otolaryngologii.
8. Prof. Małgorzata Wierzbicka przedstawiła aktualne informacje o rejestrze guzów ślinianek –
proce są w toku, obecnie oczekuje się na decyzję Ministerstwa Zdrowia.
9. Zarząd Główny zaakceptował wniosek Oddziału Krakowskiego o nadanie tytułu członka
honorowego profesor Elżbiecie Reroń.
10. Zarząd Główny nie wyraził zgody na objęcie patronatem przez Towarzystwo konferencji
organizowanej przez HAVAS PR.

11. Przedstawiono wniosek prof. Jerzego Kuczkowskiego o udzielanie wsparcia finansowego
członkom Towarzystwa piszącym prace doktorskie i habilitacyjne. Zarząd zobowiązał prof.
Jacka Składzienia do zaopiniowania tego wniosku i przedstawienia go na kolejnym zebraniu
ZG.
12. Zarząd Główny omówił incydent, który miał miejsce podczas egzaminu specjalizacyjnego w
sesji wiosennej (skarga prof. Niemczyka dotycząca niewłaściwego zachowania się jednego z
członków komisji egzaminacyjnej wobec zdającego egzamin ustny).
13. Prof. Ewa Osuch-Wójcikiewicz zreferowała przebieg drugiego spotkania dotyczącego
„Programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi”. Prof. Stankiewicz skomentował
opublikowane założenia programu i przedstawił list wysłany w tej sprawie do ministra
Arłukowicza, informujący ministra o działaniach Towarzystwa dotyczących wczesnej
diagnostyki oraz leczenia nowotworów głowy i szyi jako.
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