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XX Posiedzenie Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Warszawa 14 listopada 2006 r.
Adam Torbicki, Tomasz Pasierski

Posiedzenie rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy
zmarłego 2 tygodnie wcześniej prof. Jana Kwoczyńskiego,
Honorowego Członka i byłego Prezesa PTK.
Prof. T. Pasierski przedstawił sylwetkę Profesora ze
szczególnym uwzględnieniem jego udziału jako lekarza
wojskowego w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie
podczas II wojny światowej. W listopadowym numerze
Kardiologii Polskiej zamieszczono m.in. życiorys
prof. Kwoczyńskiego i jego artykuł poświęcony związkom kardiologii i malarstwa.
Następnie Zarząd w wyniku głosowania powołał
na przewodniczącego Komisji Planowania i Rozwoju
PTK prezesa-elekta, prof. A. Rynkiewicza. Omówiono postępy i trudności w procesie inwentaryzacji majątku
i dokumentacji finansowej PTK, realizowanej przez pion
finansowo-prawny Towarzystwa. Prof. Rudnicki odczytał raport z zebrania Komisji Rewizyjnej mobilizujący
ZG do jeszcze bardziej intensywnych działań w tym kierunku. ZG zwrócił się natomiast do Komisji Rewizyjnej
z prośbą o mobilizację Komisji Rewizyjnych Oddziałów
PTK, w celu koordynacji działań. Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Jakości Procedur Kardiologicznych PTK przyznano akredytacje kolejnym kilku pracowniom hemodynamicznym. Zarząd został poinformowany o postępach w przygotowaniach do XI Kongresu PTK we Wrocławiu. Zatwierdzono również termin
i tematykę Konferencji Wiosennej PTK, której organizacji podjęła się Sekcja Wad Serca PTK. Spotkamy się
więc w Krakowie w dniach 4-6 czerwca 2007 r.
Otwartą sprawą pozostaje natomiast miejsce i organizator XII Międzynarodowego Kongresu PTK w 2008 r.
Ogłoszenie warunków konkursu na organizację PTK
powierzono już wcześniej prof. Rynkiewiczowi, który
przygotował warunki graniczne takiej aplikacji. Zostaną
one ogłoszone na naszym portalu i w Kardiologii Polskiej. Zarząd przyjął tymczasem terminy Konferencji
Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku
(Ustroń 21–24 lutego 2007 r.) oraz Elektrokardiologii

Nieinwazyjnej i Telemedycyny (Kościelisko 15–17 marca
2007 r.).
Prof. G. Opolski omówił aktualny stan kontaktów
z NFZ i Ministerstwem Zdrowia, w tym kłopoty z realizacją części zakupów i programów finansowanych
w ramach POLKARDu spowodowanych zbyt późnym
przygotowaniem i podpisaniem umów przez Ministerstwo. Rada Programu POLKARD usiłuje uzyskać prawo
do wydatkowania części środków pierwotnie przeznaczonych na rok 2006 w pierwszym kwartale 2007 r.
Prof. Opolski przedstawił również sygnalny egzemplarz
I tomu polskiej edycji „Podręcznika Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Choroby serca i naczyń”.
ZG z zadowoleniem odnotował znakomity i nieodbiegający od oryginału poziom edytorski oraz fakt, iż 4000
egzemplarzy trafi bezpłatnie do członków PTK w najbliższych tygodniach. Przypominamy o tym, że pierwszeństwo mieć będą osoby, które zweryfikowały swoje
dane i adresy w bazie członków PTK.
ZG poinformowano także o postępie w aplikacji
o grant UE dotyczący projektu EUROHEART, koordynowany przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne.
ZG poparł udział PTK w 3 spośród 6 części programu.
Następnie ZG udzielił patronatu PTK konferencji
„Olimpijski Dzień Kardiologii” zaplanowanej na 12 grudnia 2006 r. Współpracownikiem organizatorów, reprezentowanych podczas Posiedzenia ZG przez doc. Artura
Mamcarza, będzie z ramienia ZG prof. R. Piotrowicz.
Na koniec, z udziałem zaproszonych gości prof. Adama Witkowskiego i prof. Roberta Gila, dyskutowano
przesłanki i możliwości przekształcenia Sekcji PTK
w Stowarzyszenia. Sprawa ta będzie przedmiotem ekspertyzy prawnej.
Na kolejne spotkanie przełożono dyskusję na temat
formuły Biura Kongresów PTK oraz głosowanie
nad kandydaturami na Członków Honorowych PTK.
Oprócz tych spraw, najbliższe spotkanie zdecydowano
w całości poświęcić dyskusji programowej PTK.
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