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Sprawozdanie z Szóstego Posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii kadencji 2021-2024 

 

Szóste Posiedzenie Zarządu Głównego PTAiIT odbyło się w dniu 22 kwietnia 2022 r.            

w Krakowie w godz. 19.00-21.00 w Centrum Hotelowo - Konferencyjnym Witek. 

W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego PTAIT: prof. dr hab. Janusz Andres, 

prof. dr hab. Radosław Owczuk, prof. dr hab. Mirosław Czuczwar, dr hab. Alicja 

Bartkowska-Śniatkowska, dr hab. Szymon Białka, dr hab. Paweł Andruszkiewicz, dr hab. 

Lidia Łysenko - w trybie zdalnym, dr n. med. Marcin Rawicz, a także zaproszony gość: 

Roman Chrząszcz; inspektor Najwyższej Izby Kontroli. 

Prezes PTAiIT prof. Janusz Andres otworzył posiedzenie i zaproponował przyjęcie porządku 

obrad.  

Członkowie Zarządu Głównego PTAiIT jednogłośnie przyjęli poniższy porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia (Janusz Andres) 

2. Informacja NIK o wynikach kontroli funkcjonowania szpitalnych Oddziałów 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloków Operacyjnych w województwie 

podkarpackim (Roman Chrząszcz) 

3. Przyjęcie sprawozdania z 5-tego Posiedzenia ZG PTAiIT (Szymon Białka) 

4. Przyjęcie nowych członków PTAiIT (Szymon Białka) 

5. Umowa PTAiIT z Wydawcą AIT oraz propozycja składu Rady Programowej AIT 

(Mirosław Czuczwar) 

6. Wniosek Komisji ds. refundacji opłat za przewody doktorskie i habilitacyjne członków 

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Radosław Owczuk) 

7. Przyjęcie regulaminu Funduszu Wsparcia Anestezjologów z Ukrainy (Janusz Andres) 

8. Etyczne i prawne aspekty konsultacji prof. Jana Talara (Alicja Bartkowska-Śniatkowska) 

9. Aktualna korespondencja do ZG PTAiIT (Janusz Andres) 

10. Wolne wnioski 

 

Ad. 1 i 2. Po otwarciu posiedzenia, Prezes PTAiIT Prof. Janusz Andres, przedstawił 

członkom ZG Pana Romana Chrząszcza, inspektora Najwyższej Izby Kontroli. Następnie 

inspektor NIK przedstawił członkom ZG informacje o wynikach kontroli  "Funkcjonowania 
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szpitalnych oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloków operacyjnych              

w województwie podkarpackim". Po szczegółowym omówieniu dokumentu wskazał 

najistotniejsze wnioski pokontrolne: 

1. Wnioski kierowane do Ministra Zdrowia 

a. Doprecyzowanie § 9 pkt 2 rozporządzenia w sprawie standardów w dziedzinie AiIT, poprzez 

wskazanie, jakich sytuacji dotyczy komunikacja alarmowa oraz niezbędnych elementów tej 

procedury.  

b. Uzupełnienie § 14 tego rozporządzenia, poprzez wskazanie wymogu pisemnej formy oceny 

jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w OAiIT.  

2. Wnioski kierowane do dyrektorów szpitali 

a. Zapewnienie stałej obecności lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii w OAiIT, 

także w trakcie dyżurów nocnych, świątecznych i weekendowych, który nie może łączyć pracy 

w OAiIT z wykonywaniem świadczeń w innym miejscu.  

b. Zapewnienie standardu organizacyjnego postepowania przy udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych w zakresie anestezji, który wymaga, by lekarz anestezjolog w tym samym czasie 

znieczulał do zabiegu tylko jednego pacjenta.  

c. Terminowe przeprowadzanie przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego 

będącego na wyposażeniu OAiIT oraz BO.  

d. Zapewnienie rzetelnego prowadzenia pełnej, wymaganej przepisami prawa, dokumentacji 

medycznej pacjentów. 5. Zapewnienie w OAiIT, co najmniej 2% ogólnej liczby łóżek w szpitalu. 

Kolejno członkowie ZG wraz z zaproszonym gościem podjęli dyskusje o dalszym 

postępowaniu przedstawicieli NIK związanym z przeprowadzoną kontrolą wyrażając 

zaniepokojenie stwierdzonymi uchybieniami, które nie powinny mieć miejsca w obliczu 

precyzyjnych standardów w anestezjologii i intensywnej terapii obowiązujących w naszym 

kraju. Pełnomocnik NIK poinformował o planowanym przedłożeniu i omówieniu wyników 

pokontrolnych na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia oraz wystosowaniu wniosku do 

Ministerstwa Zdrowia celem doprecyzowania istniejących przepisów. Członkowie ZG 

wyrazili gotowość współpracy z przedstawicielami Najwyższej Izby Kontroli.  

Ad. 3. Członkowie ZG PTAiIT jednogłośnie przyjęli Sprawozdania z Piątego Posiedzenia ZG 

PTAiIT (głosy za: 8, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0). 
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Ad. 4. Po przedstawieniu przez Sekretarza PTAiIT listy członków, którzy wyrazili chęć oraz 

spełnili stosowne wymagania, w głosowaniu jawnym podjęto uchwałę nr 1 Zarządu 

Głównego PTAiIT o przyjęciu do Towarzystwa nowych członków zwyczajnych (głosy za: 8, 

przeciw: 0, wstrzymujących się: 0). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kraków, dnia 22 kwietnia 2022 roku 

Uchwała nr 1 

Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dnia 22 

kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia do PTAiIT nowych członków zwyczajnych 

§1 

Działając na podstawie §18 ust. 1 Statutu Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Polskiego 

Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii następujące osoby:  

 Imię Nazwisko Oddział  

1 Katarzyna Bąk Mazowiecki 

2 Rafał Duda Łódzki 

3 Izabela Grabowska Pomorski 

4 Magdalena Guła Roztoczański 

5 Brygida Kałuża Małopolski 

6 Agnieszka Karwacka-Kramarz Mazowiecki 

7 Oliwia Ludwiniak Mazowiecki 

8 Katarzyna Pacholicka Mazowiecki 

9 Anna Maria Przybył Mazowiecki 

10 Łukasz Szurko Łódzki 

11 Jan  Walczak Warmińsko-Mazurski 

12 Rafał Wichowski Roztoczański 

13 Paweł  Wrzesień Mazowiecki 

14 Szymon Zdanowski Pomorski 

15 Konrad Ciechomski Mazowiecki 
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16 Edyta Barnik Zachodnio-Pomorski 

17 Jan  Biedunkiewicz Pomorski 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ad. 5. Prof. Mirosław Czuczwar przedstawił członkom Zarządu Głównego aktualne 

stanowisko wydawnictwa Termedia w rozmowach związanych z podpisaniem  nowej umowy 

na wydawanie czasopisma "Anaesthesiology Intensive Therapy". Poinformował, iż w wyniku 

negocjacji przedstawiciel wydawnictwa zgodził się na utrzymanie dotychczasowych zasad 

finansowych, pod warunkiem współudziału PTAiIT w zorganizowaniu naukowo-

edukacyjnego szkolenia. W dniu posiedzenia ostateczne zapisy umowy wydawniczej nie były 

w pełni ustalone. W przeprowadzonej dyskusji członkowie ZG przychylili się do wstępnej 

rekomendacji Redaktora Naczelnego o podpisaniu czasowej umowy po otrzymaniu jej 

ostatecznej wersji. Równocześnie podkreślono konieczność nawiązania rozmów o współpracy 

z innymi wydawnictwami w tym zagranicznymi.  

Ad. 6. Prof. Radosław Owczuk, przewodniczący Komisji ds. refundacji opłat za przewody 

doktorskie i habilitacyjne, przedstawił wniosek, który wpłynął do komisji w celu przyznania 

przez ZG PTAiIT częściowego zwrotów kosztów związanych z przeprowadzeniem 

przewodów doktorskich lub habilitacyjnych za rok 2021. Po krótkiej dyskusji, w której 

potwierdzono spełnienie wymogów zawartych w regulaminie, poddano pod głosowanie 

następującą uchwałę: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kraków, dnia 22 kwietnia 2022 roku 

Uchwała nr 2 

Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dnia 22 

kwietnia 2022 roku w sprawie częściowego zwrotów kosztów związanych                                

z przeprowadzeniem przewodów doktorskich lub habilitacyjnych za rok 2021 

§1 
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Działając na podstawie "regulaminu częściowego zwrotów kosztów związanych                      

z przeprowadzeniem przewodów doktorskich lub habilitacyjnych"- zgodnie z decyzja 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania PTAiIT z dnia 8 marca 2013 roku - Zarząd Główny 

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii podejmuje uchwałę                     

o częściowym zwrocie kosztów związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego lub 

habilitacyjnego: 

- dr n. med. Hubertowi Hymczak - w kwocie 9 131,07 zł. za rozprawę doktorską pt. "Zmiany 

parametrów równowagi kwasowo-zasadowej u pacjentów w przypadku głębokiej hipotermii 

poddawanych ogrzewaniu przy użyciu pozaustrojowej oksygenacji membranowej w układzie 

żylno-tętniczym jako wczesny wskaźnik wyniku leczenia". Całkowity koszt przewodu 

doktorskiego wyniósł 18 262,13 zł.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

§2 

Wykonanie umowy powierza się Skarbnikowi PTAiIT 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały oddano 8 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących 

się: 0. Prezes PTAiIT stwierdził, że uchwała została podjęta. 

 Ad. 7.  Po przypomnieniu członkom ZG ustaleń z wcześniejszych posiedzeń, Prof. Janusz 

Andres przedstawił "Regulamin udzielania pomocy ukraińskim lekarzom anestezjologom".     

W trakcie przeprowadzonej dyskusji Prof. Andres poinformował, że zapisy regulaminu były 

konsultowane z prawnikiem, księgową oraz skarbnikiem Towarzystwa, nad zgodnością jego 

zapisów z aktualnie obowiązującymi celami statutowymi. W wyniku przeprowadzonej 

dyskusji poddano pod głosowanie następującą uchwałę. 

"Regulamin udzielania pomocy ukraińskim lekarzom anestezjologom" 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kraków, dnia 22 kwietnia 2022 roku 

Uchwała nr 3 
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Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dnia 22 

kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy ukraińskim 

lekarzom anestezjologom" 

 

§1 

W związku z powołaniem Funduszu Wsparcia Anestezjologów z Ukrainy Zarząd Główny 

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii podejmuje uchwałę                     

o przyznawaniu wsparcia w oparciu o "Regulamin udzielania pomocy ukraińskim lekarzom 

anestezjologom". Powyższy regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym  oddano 8 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących 

się: 0. Prezes PTAiIT stwierdził, że uchwała została podjęta. 

 

Ad. 8.  Prof. Alicja Bartkowska-Śniatkowska, przedstawiając przypadek pacjenta                           

z rozpoznaniem śmierci mózgu, leczonego w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Pediatrycznej w Poznaniu, przedłożyła kontrowersyjne etycznie i prawnie aspekty konsultacji 

prof. Jana Talara. Przybliżając omawiany przypadek i związane z tym postępowanie rodziców 

dziecka (oparte o konsultacje z prof. Janem Talarem), ukazała próby wpłynięcia                    

na postępowanie lekarskie, które byłoby sprzeczne z aktualną wiedzą i praktyką medyczną 

oraz przepisami prawa. Po zapoznaniu się z szczegółami spraw i przeprowadzonej dyskusji 

członkowie ZG nie uznali za zasadne powiadomienie Naczelnej Rady Lekarskiej, natomiast 

podkreślili zasadność poinformowania organów prokuratury o zaistniałej sprawie.  

 Ad. 9. i 10 Po przedstawieniu bieżącej korespondencji kierowanej do PTAiIT oraz braku 

wolnych wniosków posiedzenie zakończono. 

Prezes PTAiIT                                                                 Sekretarz PTAiIT 

……………………………..                                             ……………………………. 
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