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Sprawozdanie z 21 Posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii 

 

Dnia 25.02.2011 roku odbyło się 21 posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego PTAiIT oraz zaproszeni goście. 

 

Lista obecności  na 21 posiedzeniu ZG PTAiIT 

             Zarząd Główny PTAIT Podpis 

    

1. Prezes PTAiIT Prof. dr. hab. med. Janusz Andres  + 

2.  Prezes Elekt Prof. dr hab. med. Maria Wujtewicz + 

http://www.anestezjologia.org.pl/


3. Prezes poprzedniej 

Kadencji 

Prof. dr hab. med. Leon Drobnik + 

4. sekretarz Dr med. Małgorzata Mikaszewska_-

Sokolewicz 

+ 

5. skarbnik Dr Ewa Jasek + 

6 . członek Doc. dr hab. med.  Waldemar Machała - 

7. członek Doc. dr hab. med. Dariusz Maciejewski - 

8. członek Dr hab. med. Radosław Owczuk + 

9. członek Dr hab.  med. Mariusz Piechota + 

    

  Zaproszeni goście  

10.  Mecenas Marcin Smaga  + 

11.  Prof. dr hab. med. Grażyna Durek + 

12.  Prof. dr hab. med. Krzysztof Kusza + 

13.  Doc. dr hab. med. Paweł Sobczyński + 

14.  Dr Adam Mikstacki + 

15.  Doc dr hab. med. Tomasz Łazowski  + 

 

 

 

Zebranie przebiegało  zgodnie z programem przygotowanym przez Prezesa PTAiIT. 

 

Program 21 Posiedzenia ZG PTAiIT w dniu 25 lutego 2011 r. godz. 11.30 -14.30 w Warszawie 

ul. Bytnara 13 a/65: 

1. Przyjęcie sprawozdania z 20-tego posiedzenia ZG PTAiIT (J. Andres) 

2. Sprawozdanie ze spotkania Prezesów Towarzystw Anestezjologicznych w siedzibie ESA 

w Brukseli: wnioski i możliwe konsekwencje dla PTAiIT (J. Andres) 

3. Dyskusja nad propozycjami możliwych działań wobec odmowy rejestracji statutu PTAiIT 

przez sąd w Warszawie (J. Andres, M. Smaga) 

4. Dyskusja i podjęcie uchwały o terminie walnego zebrania członków  PTAiIT  

5. Sprawozdanie ze spotkania w MZ w sprawie kontraktacji anestezjologii i intensywnej 

terapii (D. Maciejewski, M Piechota, K. Kusza) 

6. Aktualna sytuacja finansowa PTAiIT (E. Jasek) 

7. Aktualna sytuacja członkowska PTAiIT (M. Mikaszewska-Sokolewicz) 

8. Egzamin specjalizacyjny PES/EDA 2010 (K. Kusza, R. Sobczyński, M. Mikaszewska 

Sokolewicz) 

9. Informacja w sprawie dystrybucji  DeHeBePa z reklamą firmy Linde (J. Andres, K. 

Fagasińska) 



10. Przygotowania do  organizacji National Village w  trakcie ESA w Amsterdamie (M. 

Mikaszewska-Sokolewicz) 

11. Ponowny wniosek o powołanie Sekcji Płynoterapii PTAiIT (G. Durek) 

12. ESA Autumn Meeting Krakow 11-12 listopad 2011: propozycje tematów (P. Sobczyński, 

J. Andres) 

13. Rozliczenia Kongresu ESICIM w Poznaniu (A. Mikstacki) 

14. Informacja w sprawie bieżącej korespondencji do ZG PTAiIT (J. Andres) 

15. Wolne wnioski 

 

 

Prezes powitał zebranych i zaproponował zmiany w porządku obrad.  

Uczestnicy  21 Posiedzenia ZG PTAiIT zaakceptowali  ww.  zmiany. Sprawozdanie jest 

przedstawione w kolejności omawianych spraw. 

 

Prezes ZG PTAIIT rozesłał przed planowanym  posiedzeniem komplet dokumentów, które 

dotyczyły omawianych podczas 21 Posiedzenia Zarządu Głównego spraw.  

 

Uczestnicy 21 Posiedzenia ZG PTAiIT nie mieli pytań do rozesłanych dokumentów. 

 

Ad1 

 

Odbyła się krótka dyskusja na temat sprawozdania z 20 Posiedzenia ZGPTAIIT po której Zarząd    

jednogłośnie przyjął sprawozdanie.  

 

Ad3 

 

Pomimo usilnych starań nie udaje się zarejestrować Statutu PTAiIT w Sądzie Rejestrowym w 

Warszawie . Została  złożona skarga na przewlekłość dwóch postępowań sądowych .  

Z bardzo dużym  prawdopodobieństwem  zostanie zasądzone   w ww.  sprawach 

zadośćuczynienie  dla PTAiIT.  Mecenas Smaga proponuje techniczne rozwiązanie - 

przeniesienie siedziby na 2 miesiące do Krakowa, zarejestrowanie Statutu w Krakowie  i po 

rejestracji Statutu przeniesienie siedziby  do Warszawy lub do Gdańska. Decyzja w ww sprawie 

zostanie podjęta podczas najbliższego Walnego Zebrania członków PTAiIT. 

 

Prezes poddał po dyskusję zasadność utrzymania biura / siedziby ZG PTAiIT w  Warszawie  

i/lub przeniesienia siedziby do innego miasta w Polsce. 

 

Zdaniem  zebranych  utrzymanie centralnej siedziby w Warszawie   wydaje się rozsądnym 

rozwiązaniem. 

 



Wszyscy zebrani głosowali za utrzymaniem siedziby  i biura  ZG PTAIIT  w Warszawie. Nie 

było głosów wstrzymujących się ani przeciwnych. 

 

Prezes ZG zwrócił się z pytaniem do Profesor Durek i Komitetu Organizacyjnego  XXVI 

Międzynarodowej Konferencji Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii  o możliwość 

zorganizowania Walnego Zebrania PTAiIT w Książu w dniach 26-27 maja 2011 

 

Ad6 

 

Bilans finansowy  za rok 2010   jest dodatni  na ok. 30 tys . Nie zostały  naruszone lokaty. 

Przychody PTAiIT w 2010 roku: składki członkowskie, opłaty  za certyfikaty, odsetki od lokat, 

wpłaty za udostępnienie logo PTAiIT,  reklamy,  darowizna na cele statutowe w sumie około  

271tys. Wydatki PTAiIT w 2010 roku: prenumerata czasopisma Anestezjologia  Intensywna 

Terapia,  opłata za Egzamin specjalizacyjny PES/EDA , czynsz i najem biura, wynagrodzenia, 

usługi księgowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, składki do WFSA  i ESA wypłaty do 

oddziałów (po uprzednim otrzymaniu rocznych sprawozdań finansowych), prowizje, składki 

ZUS,  seminaria- w sumie około 238tys. Największy wydatek stanowi opłata za czasopismo i 

egzamin specjalizacyjny. 

 

Uczestnicy zebrania  wyrazili niepokój związany z brakiem czasopisma Anestezjologia 

Intensywna Terapia na liście czasopism PubMed w 2010 roku. Anestezjologia Intensywna 

Terapia jest sztandarowym czasopismem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii. Brak czasopisma na indeksach w medycznych bazach danych działa na szkodę 

Towarzystwa . 

 

Zadecydowano, że problem zostanie szczegółowo omówiony na najbliższym posiedzenie ZG 

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii . 

 

Ad8 

 

Konsultant krajowy Prof. Kusza poinformował zebranych, że powstały nowe zapisy w Ustawie o 

zawodzie lekarza i lekarza dentysty. W myśl nowych zapisów będzie  kilka możliwości zdawania 

egzaminów specjalizacyjnych. Konsultant Krajowy we współpracy z Towarzystwem Naukowym 

wybiera egzamin jaki będą zdawali kandydaci. EDA będzie egzaminem honorowanym przez 

CEM. Jeżeli Konsultant Krajowy i Towarzystwo Naukowe zdecydują, że kandydaci zdają  

EDA/PES wówczas CEM nie organizuje lecz zatwierdza certyfikat ESA. Kandydaci będą mogli 

zdawać alternatywny bezpłatny egzamin organizowany przez CEM 

 

Ad5 

 



Istnieje potrzeba powołania  spośród członków PTAiIT Grupy Specjalistów  Administratorów 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii która będzie reprezentowała Towarzystwo i  aktywnie  

wspierała  Konsultanta Krajowego  w negocjacjach z Narodowym Funduszem  Zdrowia  oraz 

współpracowała ze Związkiem Zawodowym Anestezjologów, posiadała wiedzę na temat stanu 

faktycznego: jednostek, zasobów kadrowych i administracyjnych  oraz świadczonych usług. 

   

Płatnik nie płaci za świadczenia tylko za warunki w których są  one udzielane i takie warunki 

należy odpowiednio stworzyć w jednostkach świadczących usługi w zakresie anestezjologii i 

intensywnej terapii . 

 

Podstawowym problemem może być analgezja porodu  która była tematem ostatniego  spotkania 

w Ministerstwie Zdrowia.  Z ramienia PTAiIT w spotkaniu uczestniczyli: Pani Profesor Ewa 

Mayzner- Zawadzka  , docent Michał Gaca i dr Krzysztof Zając.    

Stan faktyczny - możliwości wprowadzenia znieczulenia porodu w szpitalach przedstawia się 

następująco : 

- nie ma gotowości po stronie ginekologów i położników 

-  nie ma pieniędzy na szkolenie  położnych, które mogłyby prowadzić monitorowanie porodu  

- nie ma stanowiska położnych i stanowiska konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego 

 - nie ma środków na certyfikowanie ww  usług. 

 

Inne omawiane  zagadnienia  dotyczyły  zapisów i  warunków udzielania świadczeń na i i II 

poziomie referencyjności.  

W ostatecznej wersji zapisów nie na  rozdzielenia anestezjologii i intensywnej terapii  

 

ECMO- Przygotowujemy się do stworzenia struktury organizacyjnej reprezentowanej przez 

specjalna kadrę do zabezpieczenia wysoko specjalistycznego leczenia ciężkiej niewydolności 

oddechowej w wybranych ośrodkach. 

 

Ad2 

 

Odbyło się Spotkanie Prezesów Towarzystw Narodowych Anestezjologii i Intensywnej Terapii   

w Brukseli – ponad 20 Towarzystw odrzuciło propozycje stosowania propofolu przez nie-

anestezjologów.  

 

Towarzystwa naukowe odgrywają w procesie wytycznych mniejsza role niż towarzystwa 

administracyjne 

 



Wprowadzono zmiany w Statucie ESA- (by laws)- celem jest zwiększenie siły ESA poprzez 

inkorporowanie członków towarzystw  narodowych do struktur ESA na statusie asssociate 

members.  

  

Zamiast NASC zostanie stworzone  kolegium, w skład którego wejdzie  po 2 reprezentantów 

towarzystw naukowych narodowych,  10 przedstawicieli członków którzy płaca samodzielnie i 

przedstawiciele szkolących się anestezjologów. 

 

Ad12 

 

W Brukseli 26 listopada 2010 postanowiono ,że następne  ESA Autumn Meeting odbędzie się w 

2011 roku w Krakowie. Spotkanie jest planowane na 400 uczestników. Zaproponowano 

zorganizowanie 2 warsztatów  

Kierownicy Katedr i przewodniczący oddziałów regionalnych i sekcji zostali poproszeni o 

przedstawienie proponowanych tematów jakie mogłyby  zostać przedstawiono podczas 

jesiennego spotkania  ESA Autumn Meeting w Krakowie. 

 

 

Ad 13  

Doktor Mikstacki w następnym tygodniu spotka się z biurem organizującym Środkowoeuropejski 

Kongres Intensywnej Terapii - CECICM  w dniach 14-15 05.  2010.  

Prawdopodobnie po tym spotkaniu będzie mógł przedstawić ZG PTAIIT ostateczne rozliczenie 

finansowe Kongresu . 

  

 

Ad11 

Pani Profesor Grażyna Durek przedstawiła ponownie wniosek o  stworzenie Sekcji Płynoterapii  

PTAiIT. 

Zarząd poprosił  wnioskującą o przedstawienie programu pracy  Sekcji. 

Za powołaniem Sekcji Płynoterapii głosowało  7 członków Zarządu Głównego ,przeciw  O 

wstrzymujących się 0. 

 

Ad9 

Zarząd Główny PTAiIT jednogłośnie zaakceptował tryb  wydawania i dystrybucji Deklaracji 

Helsińskiej  Bezpieczeństwa Pacjenta (DeHeBePa) zaproponowany przez firmę LINDE Gaz 

Polska. 

 

Ad10 

Podczas  Sympozjum ESA w Amsterdamie w dniach   11-14.06.2011 PTAiIT   po raz kolejny 

organizuje stoisko promujące Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii w 



ramach National Village. Członkowie Zarządu Głównego PTAiIT oraz Kierownicy Katedr , 

Oddziałów i Sekcji zostali poproszeni o przygotowanie materiałów na National Village 2011 

które będą  informowały o tym co się dzieje w polskiej anestezjologii i intensywnej terapii: m.in. 

Informacje o XVII Międzynarodowym Zjezdzie PTAiIT w Gdańsku, spotkaniach położniczych 

w Poznaniu, Jesiennej Szkole ESA  w Krakowie itd . 

 

Ad14 i 15  Bieżąca korespondencja i wolne wnioski 

  

Prezes PTAiIT otrzymał zaproszenie z Europejskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii ESICIM 

na spotkanie poświecone poprawie dialogu  pomiędzy towarzystwami naukowymi w Europie. 

Prezes podziękował za zaproszenie  poprosił o ESICM o sprecyzowanie gdzie i kiedy odbędzie 

się spotkanie, przedstawienie agendy i możliwość refundacji  przez ESICM kosztów 

uczestnictwa w spotkaniu. Zarząd Główny odroczył głosowanie nad  wyrażeniem zgody na  

wyjazd Prezesa ZG PTAiIT  do Brukseli do czasu  przedstawienia przez ESICM programu 

spotkania. 

 

Profesor Durek przedstawiła informacje jakie napływają z Oddziałów Towarzystwa do Komisji 

Rewizyjnej. Oddziały skarżą się na brak wiedzy o ty członkowskie i brak informacji o  

spotkaniach Zarządu Głównego w tym o  Walnym Zebraniu . 

 

Oddziały nie przesyłają  sprawozdań  Finansowych  które są podstawą do przekazania oddziałom 

wpływu ze składek. 

 

Członkowie PTAiIT   nie czerpią informacji ze strony internetowej, na której wszystkie bieżące 

informacje są  zamieszczane.   

. 

 

 

Prof. dr hab. med. Janusz Andres 

Prezes PTAiIT 

Dr n med. Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz 

Sekretarz PTAiIT 


