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Propozycja programowa 

Towarzystwo Chirurgów Polskich 

Kadencja 2013 - 2015 

Zjazdy TChP w Lublinie 

–  1953r. 
–  1971r. 
–  1993r. 
–  2015r. 

1317r.  

 TChP – reprezentuje całe środowisko Chirurgów 
Polskich! 

 

 TChP powinno być partnerem dla decydentów   
    z MZiOS, MNiSzW, NFZ we wszystkich sprawach   
    dotyczących Służby Zdrowia i kształtowania chirurgii  
    w Polsce 
   

Strategia rozwoju  
Towarzystwa Chirurgów Polskich 

Zadania:        
   

ü  Wdrażanie do pracy naukowej i szerzenie zdobyczy nauki  
      

ü  Promowanie kontaktów TChP z ośrodkami chirurgicznymi               
w kraju i zagranicą      

  
ü  Reprezentowanie chirurgii polskiej w kraju i zagranicą  

  
ü  Wydawanie czasopisma „Polski Przegląd Chirurgicznych”  

  
ü  Współudział w powoływaniu konsultantów i obsadzie     

ordynatorów oddziałów chirurgii     
  

ü  Kreowanie i opiniowanie programów nauczania przed                        
i podyplomowego w zakresie chirurgii    

  
ü    Działalność gospodarcza na rzecz TChP 

Cele Towarzystwa Chirurgów Polskich 
Statut, Rozdział II, §8, § 9 (stan na rok 2013) 

Realizacja celów przez:        
  

ü  Współpraca z: 
ü  Oddziałami i Sekcjami TChP,  
ü  Konsultantami – Krajowym i wojewódzkimi ds. Chirurgii, 
ü  władzami państwowymi, administracyjnymi,  
ü  Naczelną Radą Lekarską i Izbami Regionalnymi, 
ü  CMKP i komisjami egzaminacyjnymi,  
ü  organizacjami naukowymi w kraju i zagranicą   

  
ü  Organizacja zebrań, szkoleń, zjazdów, wydawnictwa naukowe  

  
ü  Działalność gospodarcza na rzecz TChP 

Cele Towarzystwa Chirurgów Polskich 
Statut, Rozdział II, §8, § 9 (stan na rok 2013) 

 Podjęcie działań w celu intensyfikacji aktywności naukowej i szerzenia 
podstaw chirurgii opartej na EBM:      

  
ü  Tworzenie wieloośrodkowych projektów badawczych TChP / 

aplikacja o fundusze NCN, NCBR     
  

ü  Zwiększanie puli fundowanych stypendiów naukowych w ramach 
pozyskanych środków      
  

ü  Promocja najlepszych prac naukowych – doktoratów / habilitacji: 
nagrody naukowe / publikacje w PPCh,    
   

ü  Stworzenie Informatora Naukowego Towarzystwa Chirurgów 
Polskich        
  

ü  Dalsze podnoszenie poziomu Polskiego Przeglądu Chirurgicznego: 
punktacja IF - reprezentowanie wszystkich sekcji TChP i innych 
towarzystw naukowych, np. jak World J Surg    
      

Strategia rozwoju  
Towarzystwa Chirurgów Polskich 

Propozycja Programowa 
Wspieranie działalności naukowej 
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Organizacja Centralnego Ośrodka Szkoleniowo-Symulacyjnego:  
  

ü  Zbudowanie projektu w zakresie kształcenia podyplomowego i specjalizacji 
we współpracy z innymi towarzystwami naukowymi / platformami 
edukacyjnymi (MedTube / G-Pharma) / firmami medycznymi   

  
ü  Rozwój internetowej platformy Ustawicznego Kształcenia Chirurgicznego 

(CME – Continuing Medical Education) i Ustawicznego Doskonalenia 
Zawodowego (CPD – Continuing Professional Development)   

  
ü  Opracowanie i prowadzenie szkoleń i kursów tradycyjnych i on-line 

akredytowanych przez MZiOS / CMKP / współpraca z Konsultantem 
Krajowym        

   
ü  Rejestracja i Akredytacja TChP aktywności szkoleniowych organizowanych 

przez ośrodki chirurgiczne w Polsce     
   

ü  Współorganizowanie szkoleń międzynarodowych, wymiana kadr   
     specjalistycznych / staże zagraniczne     

  
ü  System promocji specjalizacji w chirurgii wśród studentów i absolwentów 

uczelni medycznych ( współpraca z IFMSA / Uniwersytetami Medycznymi)  

Strategia rozwoju  
Towarzystwa Chirurgów Polskich 

Propozycja Programowa 
TChP – rozwijanie własnego systemu szkolenia chirurgów  

 Podjęcie działań w celu intensyfikacji aktywności naukowej i szkoleniowej 
w chirurgii opartych na EBM:      

  
ü  Fundusze TChP na działalność naukową i szkoleniową określa Statut 

TChP – Rozdział VII „Majątek i fundusze Towarzystwa”, § 51, pkt 7, 8 i 9:
        

•  Środki pozyskiwane w ramach przepisów o zasadach finansowania 
nauki (działalność naukowa - granty NCN i NCBR)   
      

•  Środki i fundusze pomocowe Unii Europejskiej (centralny ośrodek 
szkoleniowy TChP) z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego                   
i programów regionalnych Urzędów Marszałkowskich   
       

•  Wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej   
  

•  Sponsoring członków wspierających; indywidualnych i prawnych 
      

Strategia rozwoju  
Towarzystwa Chirurgów Polskich 

Propozycja Programowa 
Wspieranie działalności Towarzystwa 

Współpraca TChP z partnerami zagranicznymi: 
ü  Inicjatywa powołania Sekcji Polsko – Japońsko – Węgierskiej 
ü  Nawiązanie trójstronnej współpracy Polsko – Niemiecko – 

Brytyjskiej 
ü  Granty naukowe TChP w kooperacji z partnerami zagranicznymi

  
Współpraca TChP z partnerami zagranicznymi w zakresie szkolenia 
przed-, podyplomowego i specjalizacji w chirurgii – kryteria 
współpracy międzynarodowej (Karta Bolońska):  

ü  European Board of Surgical Qualification - Stworzenie projektu 
TChP jednolitego programu specjalizacji wg kryteriów europejskich 

ü  Szersze nawiązanie partnerstwa TChP z jednostkami klinicznymi   
w Europie w celu wymiany szkoleniowej – możliwość odbywania 
staży specjalizacyjnych poza granicami Polski 

ü  Europejskie granty szkoleniowe 

Strategia rozwoju  
Towarzystwa Chirurgów Polskich 

Propozycja Programowa 
Kontakty zagraniczne 

ü  Wszystkich Sekcji TChP      
   

ü  Wszystkich Oddziałów Terenowych TChP    
  

ü  Wspólna polityka TChP / Sekcji TCh w ramach współpracy               
z firmami sprzętowymi i farmaceutycznymi    

    
ü  Koordynacja ZG TChP, przez wszystkie Sekcje TChP, Oddziały 

Terenowe TChP w zakresie organizacji interdyscyplinarnych 
kongresów / zjazdów / sympozjów naukowych, szkoleń 
specjalizacyjnych / kursów doskonalących, w ramach wspólnej 
polityki programowej Towarzystwa Chirurgów Polskich  

  
ü  Wspólne Biuro ZG TChP / Sekcji TChP    

  
ü  Wspólna strategia i polityka finansowa wszystkich podmiotów 

wchodzących w skład TChP 

Strategia rozwoju  
Towarzystwa Chirurgów Polskich 

Propozycja Programowa 
Koordynacja działań statutowych w ramach TChP 

Współpraca z innymi zabiegowymi towarzystwami naukowymi – 
Unia / Federacja Towarzystw w celu koordynacji działań dyscyplin 
zabiegowych  
ü  Wspólne inicjatywy w zakresie programów specjalizacji w chirurgii             

i innych dyscyplinach zabiegowych – współpraca z MZiOS, CMKP, 
Konsultantami Krajowymi ww dyscyplinach 

ü  Współdziałanie w kreowaniu polityki w zakresie refundacji kosztów 
leczenia w dyscyplinach zabiegowych / kontaktów z NFZ 

ü  Współpraca naukowa / konferencje naukowe 
ü  Organizacja 67 Kongresu TChP: 9-12. 09. 2015 w Lublinie            

wszystkie sekcje TChP inne towarzystwa naukowe  
     

Projekt utworzenia Centralnego Ośrodka Szkoleniowego TChP 
ü  Grant Unii Europejskiej / wspólna inicjatywa z firmami medycznymi / 

interdyscyplinarna współpraca z innymi towarzystwami naukowymi 

Strategia rozwoju  
Towarzystwa Chirurgów Polskich 

Propozycja Programowa 
Integracja aktywności towarzystw naukowych w Polsce 

 
ü  Spotkanie z Sejmową Komisją Zdrowia - Marszałek Sejmu / 

Minister Zdrowia      
  

ü  Wypracowanie gotowego stanowiska / projektu odnośnie 
sytuacji deficytu chirurgów w Polsce    

  
ü  Sesja naukowa TChP / interdyscyplinarna z innymi 

zabiegowymi towarzystwami naukowymi   
  

ü  Akcja medialna na rzecz TChP  

Strategia rozwoju  
Towarzystwa Chirurgów Polskich 

Propozycja Programowa 
 

125 rocznica powstania TChP w 2014 roku 
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ü  Nowoczesne towarzystwo naukowe / organizacja korporacyjna na rzecz 
interesów członków TChP i całego środowiska Chirurgów w Polsce 

ü  Propozycje zmian w Statucie TChP: 
1.  Zmiana kadencyjności Prezesa - co rok (1 kadencja), funkcja 

reprezentacyjna / program naukowy kongresów  
2.  Nowe zasady wyboru Prezesa TChP – nie w ujęciu historyczno-

terytorialnym, ale w oparciu o obiektywne potwierdzenie zasług   
w działalności na rzecz TChP. 

3.  Zmiana kadencyjności Sekretarza Generalnego co 3-5 lat (max 2 
kadencje), funkcja urzędniczo-administracyjna 

4.  Parytet – 25% „młodych – poniżej 40 roku życia” samodzielnych 
pracowników nauki w statutowym składzie Zarządu Głównego 

5.  Zmiana zasad wyboru składu Prezydium ZG TChP (Sekretarza 
Generalnego i Skarbnika ZG TChP – likwidacja zapisu o 
zameldowaniu w Warszawie) 

6.  Kongresy TChP – co roku? (wzór: Niemcy / Holandia / USA) 
wieloletnia umowa o lokalizacji    

Strategia rozwoju  
Towarzystwa Chirurgów Polskich 

Propozycja Programowa 
 

Przekształcenia struktury i organizacji TCHP 
 
 Rozwój profesjonalnego biura:                  

ü  Biuro wspólne dla ZG TChP oraz wszystkich Sekcji TChP 
ü  Zaplecze organizacyjne i prawne TChP 
ü  Pełna obsługa elektroniczna biura i Redakcji PPCh  
ü  Nowa formuła pracy biura (Sekretarz Generalny, kierownik biura, 

sekretarka / księgowa) 
ü  Pozyskiwanie funduszy 
ü  Profesjonalna organizacja kongresów i szkoleń TChP 
  

Modyfikacja statutowych zadań TChP w zależności od oczekiwań 
członków TChP w stosunku do ZG:      

ü  Promocja TChP wśród młodych chirurgów i absolwentów uczelni 
medycznych 

ü  Identyfikacja potrzeb lekarzy specjalizujących się w chirurgii 
ü  Identyfikacja potrzeb chirurgów specjalistów 

Strategia rozwoju  
Towarzystwa Chirurgów Polskich 

Propozycja Programowa 

Rozwój witryny internetowej TChP Portal internetowy w nowej 
formule / nowa strona TChP / współpraca z MedTube 
ü  na wzór witryn ACS / The Royal College of Surgeons of England.  

  

Autoryzacja dostępu dla członków TChP  
ü  dostęp do zaawansowanych materiałów naukowych,  
ü  informacje o lekach, sprzęcie medycznym, metodach terapii  
ü  forum informacji na temat rynku medycznego,  
ü  dostęp do filmów medycznych – jak operować.    

  

Kalendarium wydarzeń naukowo-szkoleniowych  
ü  na terenie całej Polski i na świecie (oddziałów i sekcji TChP, innych) 
ü  wyczerpujące informacje o miejscach staży i podwyższania 

kwalifikacji zawodowych.  

Strategia rozwoju  
Towarzystwa Chirurgów Polskich 

Propozycja Programowa 
Rozwój witryny internetowej TChP 

Dział prawny (w perspektywie nast.ępnych lat!)   
ü  omawiający aspekty prawne wykonywania zawodu chirurga 
ü  normalizacje z omówieniami,  
ü  przykładowe problemy z rozwiązaniami,  
ü  polecani adwokaci,  
ü  porady prawne.       

  
Opracowanie i publikacja standardów postępowania chirurgicznego – 
Księgarnia internetowa 

ü  (dla Członków TChP z promocyjnymi cenami)    
  

Dział informacji dla pacjentów: 

ü  np. baza ośrodków w podziale na podspecjalizacje. 

Strategia rozwoju  
Towarzystwa Chirurgów Polskich 

Propozycja Programowa 
Rozwój witryny internetowej TChP 

Bank etatów  

ü  dla chirurgów na terenie Polski.     

Dział specjalizacji – dostęp do pełnej dokumentacji dotyczącej 
specjalizacji i podnoszenia kwalifikacji: 

ü  wymagania,  
ü  wzory dokumentów,  
ü  adresy instytucji, 
ü  wykaz szkoleń / warsztatów / kursów. 
ü  programy specjalizacji     

Integracja        
ü  PPCh z witryną internetową TChP – wersja elektroniczna. 
ü  Newsletter w wersji elektronicznej pisany przez i dla 

Członków TChP. 

Strategia rozwoju  
Towarzystwa Chirurgów Polskich 

Propozycja Programowa 
Rozwój witryny internetowej TChP 


