Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi w dniu 10 października 2014r.
W dniu 10 października 2014 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego
w jego nowym składzie wybranym podczas Walnego Zebrania Delegatów w dniu 3 września 2014
roku w Bydgoszczy. Posiedzenie odbyło się w Klinice Otolaryngologii WUM w Warszawie, ul.
Banacha 1a z udziałem: prof. Kaźmierczak (Przewodniczący), prof. Hassman-Poznańska, prof.
Niemmczyk, prof. Pietruszewska, prof. Jaworowska, dr Jakubiszyn, doc. Burduk oraz ustępującego
Przewodniczącego i sekretarza: prof. Stankiewicz i dr Mikaszewski.
1. Zebrani zostali przywitani przez Przewodniczącego Zarządu, wszyscy nowi członkowie Zarządu
Głównego otrzymali aktualne dane kontaktowe Władz Towarzystwa. Ustępujący sekretarz ZG
przekazał bieżącą dokumentację papierową i elektroniczną, pieczątkę ZG, komputer i dyktafon
nowemu sekretarzowi.
2. Przewodniczący przedstawił skład Komisji Rewizyjnej wybranej podczas Walnego Zebrania
Delegatów w dniu 3 września 2014 roku w Bydgoszczy.
Komisja Rewizyjna: prof. Magdalena Józefowicz-Korczyńska (Przewodnicząca), dr. hab.
Krzysztof Morawski, dr hab. Jarosław Szydłowski (członkowie).
3. Przewodniczący poinformował o rezygnacji prof. Bienia z funkcji przedstawiciela PTORL
w Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów i powołaniu w Jego miejsce przez ZG prof.
Niemczyka jako osobę rekomendowaną do reprezentowania Towarzystwa w pracach UEMS.
4. Prof Niemczyk przedstawił informacje z posiedzenia UEMS ORL zorganizowanym przez prof
Tomislava Baudoina, które miało miejsce w Dobrovniku w dniach 2-5 października 2014
i dotyczyło harmonizacji szkoleń specjalistycznych, ustalenia spisu procedur medycznych
w otorynolaryngologii, powoływania ośrodków referencyjnych (założono harmonogram czasu
2-4 lata) realizujących kształcenie w nadspecjalnościach. Zwrócił również uwagę na fakt iż
Europejski Egzamin Specjalizacyjny nie posiada certyfikacji europejskiej i każdorazowo
konieczna jest nostryfikacja dyplomu. Jednakże wyraził opinię i zwrócił się do Zarządu
z propozycją rozważenia zastąpienia egzaminy specjalizacyjnego z otorynolaryngologii
Egzaminem Europejskim. Kwestię tą pozostawiono do dyskusji na kolejnych posiedzeniach
Zarządu.
5. Zarząd upoważnił prof. Niemczyka do kontaktu w imieniu Towarzystwa z regionalnymi Izbami
Lekarskimi celem ustalenia liczby specjalistów, co jest niezbędne do aktualizacji w światowych
i europejskich rejestrach towarzystw otorynolaryngologicznych (IFOS, EUFOS).
6. Przewodniczący przedstawił oczekiwania finansowe mec. Marczaka za pracę na rzecz
Towarzystwa, oraz rejestrację nowego statutu - kwota 1500 zł +vat oraz miesięczna kwota
wynagrodzenia w wysokości 2500 zł). Zbyt wygórowane kwoty nie znalazły akceptacji
członków ZG, prof. Stankiewicz przypomniał, iż mec. Preis pracował charytatywnie na rzecz
Towarzystwa, a na tak wysokie kwoty zaproponowane przez mec. Marczaka Towarzystwa nie
stać. W dyskusji prof. Niemczyk zaproponował osobę mec. Huberta Łuczyńskiego, który
zobowiązał się do pracy na zlecenia (kwota 300 zł) oraz zaproponował opłatę 1000 zł +vat za
rejestrację nowego statutu. Powyższa propozycja i forma współpracy została zaakceptowana
przez ZG. Prof. Kaźmierczak zobowiązał się do poinformowania mec. Marczaka o zakończeniu
współpracy. W dyskusji prof. Pietruszewska i prof. Stankiewicz zwrócili uwagę na konieczność
przeanalizowania przez nowego prawnika umowy wydawniczej z Index Copernicus.

7. Przewodniczący zaproponował aby stronę internetową Towarzystwa nadal prowadził dr Karlik,
który wyraził na to zgodę. Zarząd jednomyślnie przyjął tą propozycję.
8. Przewodniczący przedstawił nowe wzory okładek czasopism: Otolaryngologia Polska i Polski
Przegląd Otorynolaryngologiczny wybranych w badaniach ankietowych przez członków PTORL
w trakcie 46. Zjazdu PTORL w Bydgoszczy. Wzory zostaną zaprezentowane na stronie
Towarzystwa.
9. Prof. Pietruszewska poinformowała ZG o uregulowaniu składek członkowskich na rzecz
towarzystw zagranicznych.
10. Przewodniczący poddał pod dyskusję możliwość współpracy Towrzystwa z firmą MMS
(mms.net.pl) świadczącą usługi o charakterze medycznej platformy edukacyjnej, do pracy
z którą wstępnie wyrazili zgodę prof. Wierzbicka i doc. Morawski. Wsparcie MMS dla
towarzystwa wstępnie ustalone zostało na 8000 zł/rok. W trakcie dyskusji prof. HassmanPoznańska wypowiedziała się negatywnie do ww. propozycji z uwagi na typowo komercyjne
i propagatorskie podejście tego typu portali do promowania niekoniecznie rekomendowanych
przez Towarzystwo preparatów medycznych. Prof. Pietruszewska zwróciła uwagę na
konieczność zachowania braku zgody na udostępnienie danych adresowych członków
Towarzystwa platformie MMS. Ostatecznie ZG, po analizie korzyści płynących z takiej
współpracy wyraził zgodę na prowadzenie rozmów z firmą MMS celem podpisania
stosownych umów, do czego upoważnił Przewodniczącego ZG.
11. Przewodniczący przedstawił i poddał pod dyskusję wnioski zgłoszone przez Delegatów
podczas Walnego Zebrania Delegatów w dniu 3 września 2014 w Bydgoszczy:
- wniosek prof. Bienia o zwolnienie z funkcji przedstawiciela Towarzystwa w UEMS, został
rozpatrzony na początku zebrania i powołano prof. Niemczyka do pełnienia tej funkcji;
- wniosek prof. Hassman-Poznańskiej o zobowiązanie ZG do nawiązania współpracy i Izbami
Lekarskimi w związku z nową uchwałą MZ dotyczącą możliwości pominięcia opinii
Towarzystwa Otolaryngologów w sprawie wyboru konsultantów krajowych i wojewódzkich
- decyzją ZG zobligowano Przewodniczącego do wysłania pisma wyrażającego
zaniepokojenie Towarzystwa taką sytuacją oraz umożliwienie współdziałania
przedstawicieli Towarzystwa z ramienia Izb Lekarskich w opiniowaniu wyboru
konsultantów;
- wniosek dr Mazura o konieczności podjęcia kroków zmierzających do ustanowienia
przepisu o obligatoryjnym udziale specjalistów otolaryngologów w komisjach
wybierających ordynatorów oddziałów otolaryngologicznych - ZG zobowiązał dr
Jakubiszyna do wystosowania pisma do MZ rekomendującego uczestnictwo specjalistów
otolaryngologów
w
postępowaniach
na
stanowisko
ordynatora
oddziałów
otolaryngologicznych;
- wniosek prof. Niemczyka o zobowiązaniu Komisji ds. Członków Honorowych o wybór nie
więcej niż 4 członków honorowych w kadencji - ZG podtrzymał ww. propozycję;
- wniosek prof. Niemczyka o podjęcie uchwały dotyczącej zobowiązania ZG do organizacji
zjazdu szkoleniowego Towarzystwa 1 raz na kadencję - w trakcie dyskusji zwrócono uwagę
na dużą potrzebę organizowania zjazdu szkoleniowego, jednakże duże nagromadzenie
różnego rodzaju spotkań utrudnia właściwe gromadzenie funduszy na organizację tego typu
szkoleń. Prof. Niemczyk zaproponował aby rozważyć możliwość powierzenia organizacji
zjazdu szkoleniowego prof. Jurkiewiczowi, pod warunkiem iż organizator przekaże
uzgodnioną kwotę pieniężną do ZG, jako opłata za możliwość organizacji zjazdu pod
patronatem PTORL. Prof. Niemczyk poddał pod dyskusję możliwość powołania Biura
Organizacji Zjazdu, co mogłoby obniżyć koszty. Przewodniczący ZG zobowiązał się do
nawiązania kontaktu z prof. Jurkiewiczem i przedyskutowania propozycji ZG co do

organizacji zjazdu szkoleniowego. Temat pozostawiono do dyskusji na kolejnym
posiedzeniu.
12. Przewodniczący przedstawił pismo z Odd. Dolnośląskiego w któtym, w oparciu o opinie
prawne Przewodniczący Oddziału uznaje konieczność wyboru 2 zastępców jednego delegata
na Walne Zebrania Delegatów. Zarząd pozostał przy stanowisku - 2 zastępców (pierwszy i
drugi w kolejności zastępstwa) niezależnie od liczby delagatów.
13. Prof. Jaworowska ustaliła z ZG tematy 47. Zjazdu PTORL w Szczecinie:
1) Reoperacje w otolaryngologii
2) Implantacje w otolaryngologii
3) Postępy w diagnostyce i leczeniu raka krtani i gardła dolnego
4) Zapalenia górnych dróg oddechowych, leczenie operacyjne i zachowawcze
5) Problemy otolaryngologiczne z pogranicza innych specjalności
6) Tematy wolne
14. W wolnych wnioskach prof. Stankiewicz poprosił Przewodniczącego o zredagowanie
i przesłanie do Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego sylwetek nowych członków
honorowych PTORL.
Przewodniczący zakończył posiedzenie dziękując wszystkim za przybycie oraz ustalił wstępnie
datę następnego posiedzenia na marzec 2015 r.
Sekretarz ZG
dr hab. n. med. Paweł Burduk

