Protokół z Zebrania Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Warszawa, 12.09.2016
Miejsce zabrania: Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
W zebraniu wzięli udział członkowie Zarządu: Dr hab. n. med. Ewa Jaworowska
(Przewodnicząca), prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski, dr hab. n. med. Wioletta
Pietruszewska, prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk, dr hab. n. med. Małgorzata
Leszczyńska, dr hab. n. med. Piotr Trojanowski, dr n. med. Jerzy Jakubiszyn, dr n. med.
Bogusław Mikaszewski, dr n. med. Katarzyna Amernik oraz zaproszeni goście: p. Beata Kozak
oraz pan Leszek Stypułkowski – wydawnictwo Index Copernicus oraz pani Sylwia Sikorska –
przedstawiciel White Solution.
Zatwierdzono program zebrania.
1. Przeprowadzono dyskusję na temat sposobu wprowadzenia w życie uchwały z
Walnego Zebrania Delegatów mówiącej o połączeniu opłat za prenumeratę
czasopism „Otolaryngologia Polska” oraz „Polski Przegląd Otolaryngologiczny” ze
składką członkowską PTORL ChGiS. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele
wydawnictwa Index Copernicus, które podjęło się organizacji wykonania projektu, po
przygotowaniu odpowiedniej umowy.
2. Jednocześnie zaproponowano aby członkowie PTORL płacili niższe opłaty zjazdowe na
zjazdach pod patronatem PTORL. Propozycja obejmuję opłatę zjazdową w wysokości
1x dla członka PTORL oraz 1,5x dla pozostałych uczestników. Z ramienia Zarządu
Głównego osobami odpowiedzialnymi za dopełnienie szczegółów formalnych będą dr
hab. W. Pietruszewska, prof. K. Niemczyk oraz dr hab. P. Trojanowski. Członkowie
Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na proponowane rozwiązanie.
3. Prof. J. Markowski przedstawił stan przygotowań do XVII Sympozjum „Onkologia w
Otolaryngologii” oraz XLVIII Zjazdu Krajowego. Propozycje tematów głównych zjazdu:
a.
b.

Otologia, otochirurgia i otoneurologia – stan obecny i wyzwania na przyszłość.

Nowoczesne technologie we współczesnej laryngologii
(implanty ślimakowe, implanty zakotwiczone, aparaty słuchowe, protezy
głosowe).
c.
Operacje endoskopowe w laryngologii.
d. Schorzenia gruczołów ślinowych – diagnostyka i leczenie.

e. Schorzenia interdyscyplinarne z pogranicza laryngologii, neurologii,
neurochirurgii, chirurgii szczękowo-twarzowej, radiologii inwazyjnej.
f. Audiologia i foniatria.
Przeprowadzono dyskusję nad proponowanymi tematami i zaproponowano
zmiany, które będą omówione na kolejnym zebraniu.
4. Omówiono temat zamieszczania reklam na łamach wydawnictw – bezpłatne
zamieszczanie reklam dotyczy konferencji oraz wydawnictw objętych patronatem
PTORLChGiS.
5. Omówienie realizacji uchwały związanej z rejestrem nowotworów głowy i szyi
odłożono do kolejnego zebrania z uwagi na nieobecność osób zaproszonych do
realizacji przedsięwzięcia.
6. Pani Sylwia Sikorska, przedstawicielka platformy edukacyjnej Med Point, przedstawiła
propozycję współpracy edukacyjnej. Następnie przedyskutowano warunki
współpracy. W głosowaniu jawnym zarząd podjął jednogłośnie decyzję o objęciu
patronatem PTORL działalności platformy edukacyjnej. Opiekę merytoryczną nad
projektem objęły: Dr hab. E. Jaworowska, Dr hab. W. Pietruszewska oraz Dr
hab. M. Leszczyńska.
7. Decyzja w sprawie umieszczania informacji o zjazdach na stronie internetowej
towarzystwa zostanie podjęta po dostarczeniu protokołów z Walnego Zebrania
Delegatów.
8. W wolnych wnioskach omówiono sprawy związane z opłaceniem składek
członkowskich UEMS oraz przedstawiono wniosek do Naczelnej Izby Lekarskiej o
delegowanie Prof. dr. hab. Kazimierza Niemczyka jako przedstawiciela Towarzystwa.
9. Zobligowano Grupę Implantów Słuchowych do zajęcia stanowiska w Agencji Oceny
Technologii Medycznych (AOTM) o zajęcie stanowiska w sprawie obniżenia wyceny
niektórych procedur związanych z implantami słuchowymi.
10. Podjęto decyzją objęciu patronatem honorowym XX Dni Otolaryngologii Dziecięcej w
2017 roku, w Bydgoszczy.
11. Zaproponowano termin kolejnego zebrania na 1 grudnia na godzinę 12.00.
Przewodnicząca zakończyła zebranie dziękując wszystkim za przybycie.
Sekretarz ZG
Katarzyna Amernik

