Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi w dniu 15 października 2015r.
W dniu 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego w Łodzi w Klinice
Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Kopcińskiego 22 z udziałem: prof. H.
Kaźmierczak (Przewodniczący), prof. W. Pietruszewska, prof. E. Jaworowska, prof. E. HassmannPoznańska, prof. M. Wierzbicka, dr med. J. Jakubiszyn, doc. P. Burduk oraz zaproszonych gości
prof. D. Jurkiewicza, prof. W. Szyftera, prof. J. Markowskiego oraz prof. T. Durko.
Zebrani zostali przywitani przez Przewodniczącego Zarządu oraz zatwierdzono harmonogram
spotkania.
1. Przewodniczący prof. Henryk Kaźmierczak zapoznał obecnych z uwagami zgłoszonymi przez
Prezydenta miasta Warszawy uniemożliwiającymi rejestrację nowego Statutu Towarzystwa.
Główne zarzuty dotyczyły doboru członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji
Rewizyjnych Sekcji i Oddziałów oraz długości kadencji Delegatów. Stosowne poprawki zostały
dokonane przez kancelarię prawną i wymagają przegłosowania przez Nadzwyczajne Walne
Zebranie Delegatów zwołane na dzień 15 października br.
2. Następnie Przewodniczący przedstawił wniosek prof. Jacka Składzienia zwracającego się z
prośbą do ZG o reaktywowanie działalności Sekcji Historycznej Towarzystwa, do
przewodniczenia której wyraził swoją chęć. Zarząd jednogłośnie poparł wniosek o wznowieniu
działalności Sekcji.
3. Prof. Ewa Jaworowska zreferowała zakres przygotowań do 46 Zjazdu PTORL w Szczecinie,
który odbędzie się w dniach 15 - 18 czerwca 2016 roku. Obrady zaplanowano w siedzibie Zamku
Książąt Pomorskich, jakkolwiek w przypadku nieukończenia prac remontowych zarezerwowano
alternatywne miejsce obrad (obiekt AzotyArena). Walne Zebranie Delegatów zaplanowano na
dzień 15.06.2016 w godzinach przed południowych. Dokonano rezerwacji miejsc hotelowych,
ustalono opłatę zjazdową na poziomie 500,00 złotych w I terminie do 30.04.2016, rosnącą do
kwoty 900,00 złotych na miejscu. Organizatorzy Zjazdu zaproponowali zorganizowanie w
ostatnim dniu obrad Warsztatów dla pielęgniarek i ratowników medycznych z odpowiednio
ustaloną opłatą wpisową. Uzyskano akceptację udziału w Zjeździe 15 gości zagranicznych.
Pierwszy komunikat zjazdowy ukaże się na początku listopada br.
W trakcie dyskusji członkowie Zarządu zaproponowali ustalenie zasad refundowania kosztów
uczestnictwa w Zjeździe gości zagranicznych. Zaproponowano aby pokrywać koszty pobytu oraz
bilet lotniczy w klasie ekonomicznej, alternatywnie w tanich liniach lotniczych.
4. Prof. H. Kaźmierczak przypomniał o zasadach i terminach zgłaszania kandydatów do
Członkostwa Honorowego Towarzystwa. Poinformował o zgłoszeniu przez Oddział
Wielkopolski i Pomorski kandydatury prof. Witolda Szyftera. Z ramienia Zarządu Głównego
Przewodniczący przedstawił kandydaturę do Członkostwa Honorowego prof. Czesława
Stankiewicza i poddał ją pod głosowanie. W głosowaniu tajnym, na 7 obecnych członków,
oddano 7 głosów popierających w/w kandydaturę.
5. Następnie Przewodniczący poprosił prof. W. Szyftera, Kierownika Rady Kierowników Klinik
Otorynolaryngologicznych o przedstawienie stanowiska Rady w sprawie Pakietu Onkologicznego. Prof. Szyfter poinformował o stanowisku Ministerstwa Zdrowia, iż proponowane
zmiany, włączenie do pakietu niezłośliwych guzów ślinianek i brodawczaków odwróconych nosa
i zatok na chwilę obecną jest niemożliwe, gdyż wymagałoby to radykalnych zmian
programowych pakietu. Jednocześnie prof. Szyfter podkreślił, iż wykonywanie planu rozliczeń
pakietu na poziomie 60-70% we wszystkich Klinikach Laryngologicznych wynika właśnie z
niewliczania w/w schorzeń do planu leczenia. Co podkreślono w dyskusji, korzyści płynące z
funkcjonowania pakietu onkologicznego to przede wszystkim poprawa dostępności do badań
diagnostycznych, znaczące skracanie terminów wykonania tych badań. W dalszej części dyskusji
prof. Szyfter zwrócił uwagę na konieczność przestrzegania kodeksu etyki zawodowej, często
łamanej przez członków Towarzystwa przez podawanie do opinii publicznej nieprawdziwych

informacji, promujących dane jednostki. Zwrócił uwagę na zachowanie terminów organizacji
zjazdów i konferencji i przestrzeganie 3-4 tygodniowych przerw pomiędzy tymi wydarzeniami.
Prof. Kaźmierczak przypomniał, iż zgodnie z ustaleniami w roku zjazdu krajowego apeluje się o
organizowanie mniejszej liczby kursów i zjazdów, a w pozostałych okresach odstępy czasowe
pomiędzy spotkaniami powinny wynosić 2 tygodnie. Prof. Kaźmierczak poddał pod dyskusję
problem nadużywania nazwy Klinika przez niepubliczne jednostki, które dzięki takiemu
działaniu stanowią poważną i nieuczciwą konkurencję w stosunku do jednostek publicznych.
Przypomniał, iż definicja słowa klinika określa jednostki oddziałów szpitalnych wchodzących w
skład uczelni lub instytutów naukowych, prowadzących jednocześnie dydaktykę i badania
naukowe. Prof. Szyfter zwrócił uwagę na fakt powoływania nowych wydziałów medycznych w
uczelniach niepublicznych, co znacznie obniża wyniki kształcenia, a jednocześnie jest
zagrożeniem spadku liczby kandydatów na renomowane uczelnie. W toku dyskusji ustalono
konieczność wystosowania jednolitego stanowiska Zarządu Głównego i Rady Kierowników
Klinik Otorynolaryngologicznych do Ministerstwa Zdrowia celem uzyskanie jednolitej wykładni
postępowanie w powyższych przypadkach.
6. W wolnych wnioskach prof. Pietruszewska przedstawiła stan finansów Towarzystwa. Środki
zgromadzone na rachunku bieżącym wynoszą 208.000 złotych, na lokacie terminowej 71.500
złotych. Z uwagi na przesłanie na ręce Przewodniczącego wezwania do zapłaty składki na rzecz
IFOS w kwocie 1800 EUR, poddano pod dyskusję zasadność regulacji zobowiązania. W trakcie
głosowania jednogłośnie opowiedziano się za niepłaceniem składki na rzecz IFOS.
Przewodniczący zakończył posiedzenie dziękując wszystkim za przybycie oraz ustalił wstępnie
datę następnego posiedzenia ZG w dniach 11-12.03.2016 podczas IV Szkoły Otolaryngologii, III
Krajowego Zjazdu Szkoleniowego PTORL ChGiSz w Kazimierzu Dolnym.
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