PROTOKÓŁ 5. POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTAiIT
Warszawa, dnia 28.09.2012 r.

5. posiedzenie Zarządu Głównego PTAiIT odbyło się dnia 28.09.2012 roku w Warszawie.
Program 5-go posiedzenia ZG PTAiIT:
1. Przyjęcie sprawozdania z 4. posiedzenia ZG PTAiIT
2. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określające
zasady, warunki oraz organizację udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie
anestezjologii i intensywnej terapii - doc. M. Piechota
3. Egzamin EDA I 2012 w Polsce - prof. M. Wujtewicz, doc. R. Owczuk
4. Informacja na temat kwartalnika Anestezjologia Intensywna Terapia - doc. R. Owczuk
5. Wniosek o refundacje kosztów przewodu doktorskiego - doc. R. Owczuk
6. Propozycje zmian w Statucie Towarzystwa - prof. M. Wujtewicz, doc. R. Owczuk
7. Sprawy finansowe Towarzystwa – dr Ewa Jasek, Pani Księgowa
8. Informacja w sprawie bieżącej korespondencji ZG PTAiIT
9. Wolne wnioski
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Anestezjologii Intensywnej Terapii oraz zaproszeni goście według poniższej listy:
Lista obecności na 5. posiedzeniu ZG PTAiIT
obecność
Prezes
prof. dr hab. med. Maria Wujtewicz

+

Prezes poprzedniej kadencji
prof. dr hab. med. Janusz Andres

-

Prezes elekt
prof. dr hab. med. Piotr Knapik

+

Sekretarz
dr hab. med. Radosław Owczuk

+
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Skarbnik
dr Ewa Jasek
Członek Zarządu
dr med. Józef Bojko

+

+

Członek Zarządu
dr hab. med. Krzysztof Kusza, prof. nadzw.

-

Członek Zarządu
dr hab. med. Lidia Łysenko

_

Członek Zarządu
dr hab. med. Mariusz Piechota

+

ZAPROSZENI GOŚCIE
Pani Ewa Borkowska
Prof. dr hab. Zbigniew Rybicki

+
-

Ad 1.
Zebrani jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z 4. posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii .
Ad 2
Pan doc. Mariusz Piechota przedstawił projekt „Wytycznych Polskiego Towarzystwa
Anestezjologii i Intensywnej Terapii określających zasady, warunki oraz organizację
udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii”.
Członkowie Zarządu otrzymali go wcześniej, drogą mailową. Podkreślono, że wobec faktu
niepodpisania jak dotąd odpowiedniego rozporządzenia przez Ministra Zdrowia, wytyczne
Towarzystwa będą zastępowały przepisy rozporządzenia, choć nie będą aktem powszechnie
obowiązującego prawa. Ustalono, że wytyczne będą opublikowane w kwartalniku
„Anestezjologia Intensywna Terapia”.
Prezes PTAiIT Pani prof. Maria Wujtewicz zarządziła głosowanie nad Uchwałą Zarządu
Głównego PTAiIT nr 1/09/2012.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 6 członków Zarządu; oddano 6 głosów za.
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Uchwała Zarządu Głównego PTAiIT nr 1/09/2012 z dnia 28.09.2012 roku
§1
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii uchwala
„Wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określające zasady,
warunki oraz organizację udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i
intensywnej terapii”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 3
Prof. Maria Wujtewicz i doc. Radosław Owczuk przekazali informacje dotyczące przygotowań
do egzaminu EDA I w 2012 roku w Warszwie, który odbędzie się 29 września. W tym roku nie
zostanie on przeprowadzony w CMKP, ale w siedzibie fundacji Nowe Horyzonty, ze względu
na cenę wynajmu sal. Z ramienia Zarządu Głównego PTAiIT wezmą w nim udział: prof. Maria
Wujtewicz, doc. Mariusz Piechota i doc. Radosław Owczuk. ZG PTAiIT pokryje koszty
wynagrodzenia dwóch osób, które przygotowują sale na egzamin zgodnie ze standardem
ESA.
Ad 4
Doc. Owczuk poinformował o uzyskaniu przez Zarząd Główny PTAiIT grantu w ramach
programu Index plus na umiędzynarodowienie kwartalnika Anestezjologia Intensywna
Terapia. Okres finansowania wynosi 24 miesiące. Przyznana kwota to 124.900 złotych. Doc.
Owczuk poinformował również, że nowy system opłaty składek członkowskich e-Skarbnik
będzie zlinkowany z systemem dostępu on-line do Kwartalnika
Ad 5.
Pomiędzy posiedzeniami ZG PTAiIT wpłynął jeden wniosek o częściową refundację kosztów
przewodu doktorskiego. Kandydat nie spełniał wymogu czteroletniej przynależności do
PTAiIT, w związku z czym wniosek nie został przedstawiony do refundacji.
3

Ad 6
Prof. Maria Wujtewicz i doc. Radosław Owczuk poinformowali zebranych, że w ich opinii
część zapisów statutu dotycząca członków Towarzystwa powinna zostać zmieniona.
Podobnie jak to ma miejsce w stowarzyszeniach europejskich, konieczne jest wprowadzenie
nowej formy członkostwa – członka aktywnego. Byłby to członek, który w danym roku opłacił
składki członkowskie, a członkostwo wygasałoby z końcem roku kalendarzowego. Tylko taka
osoba korzystałaby z pełni praw członka – udziału w walnych zebraniach, otrzymywania
kwartalnika, zniżek w rejestracjach na zjazdy. Doc. Mariusz Piechota stwierdził, że nie jest
pewny czy Ustawa o stowarzyszeniach dopuszcza taką możliwość. Zarząd zobowiązał doc.
Mariusza Piechotę i doc. Radosława Owczuka do przygotowania na kolejne posiedzenie
projektu zmian Statutu.
Ad 7
Dr Ewa Jasek i Pani Ewa Borkowska z

biura księgowego obsługującego Towarzystwo

przedstawiły aktualny stan finansów. Zwrócono uwagę, że nadal przez zdecydowaną
większość oddziałów nie zostały uregulowane sprawy finansowe. Doc. Radosław Owczuk
poinformował, że będzie kontaktował się osobiście z przedstawicielami oddziałów w celu
przyspieszenia rozliczeń.

Ad 8
Prof. Maria Wujtewicz poinformowała o korespondencji z Dr Carmen Abela i prof. Leonem
Drobnikiem w sprawie niedługiego wygaśnięcia mandatów prof. Leona Drobnika i prof.
Andrzeja Kublera w UEMS, co będzie się wiązało z koniecznością wyłonienia nowych
kandydatów do tej organizacji.
Doc. Radosław Owczuk poinformował o stałej korespondencji z ESA w sprawie egzaminu EDA
I 2012 oraz że 8 grudnia 2012 weźmie udział w posiedzeniu ESA Council w Brukseli.
Ad 10
Dwie istotne sprawy zostały poruszone przez prof. Piotra Knapika:
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1. Prof. Piotr Knapik wyraził swoje zaniepokojenie związane z opiniami na temat kursu
atestacyjnego „Postępy w anestezjologii i intensywnej terapii” organizowanego przez
CMKP. Uważa, że dotychczasowa formuła kursu i jego treści programowe nie są
dostosowane do wymogów egzaminu PES z anestezjologii i intensywnej terapii.
Konieczne jest w jego ocenie nawiązanie współpracy z organizatorami kursu w celu
pomocy w pozyskaniu wykładowców i zmiany programu kursu. Zarząd Główny PTAiIT
zobowiązał prof. Piotra Knapika do nawiązania kontaktów z organizatorami kursu i
przedstawienia im propozycji współpracy.
2. Prof. Piotr Knapik zwrócił uwagę, że konieczne byłoby wprowadzenie nagrody
naukowej dla osób, które cytują publikacje umieszczone w kwartalniku
Anestezjologia Intensywna Terapia w pismach posiadających Impact Factor.
Umożliwiłoby to uzyskanie IF przez kwartalnik Towarzystwa. Zarząd Główny PTAiIT
pozytywnie odniósł się do propozycji prof. Piotra Knapika i poprosił o opracowanie
odpowiedniego regulaminu.

Prezes PTAiIT
Prof. dr hab. Maria Wujtewicz

Sekretarz PTAiIT
dr hab. Radosław Owczuk
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