Protokół
ze spotkanie Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej
z Konsultantami Wojewódzkimi
w Warszawie w dniu 10 grudnia 2015 r.
Obecni:
Konsultant Krajowy – Prof. Arkadiusz Jeziorski
Konsultanci Wojewódzcy:
Dr n. med. Jacek Haduch
Prof.dr hab.med. Leszek Kołodziejski
Prof. dr. hab. med. Józef Kładny
Dr n.med. Witold Kycler
Dr n. med. Zbigniew Markiewicz
Dr n. med. Rafał Muchacki
Dr n.med. Maciej Berkan
Prof.dr hab. med. Marek Bębenek
Prof.dr hab. med. Paweł Murawa
Dr hab. n. med. Antoni Szczepanik
Nieobecni usprawiedliwieni:
Prof. dr hab.med. Wojciech Polkowski
Prof. dr. hab. med. Zbigniew Nowecki
Dr hab. med. prof. nazw. Michał Terderenda
Dr n.med. Aleksander Sachanbiński
Prof. dr hab. med. Wojciech Zegarski
Dr hab. med. Jacek Zieliński

1.Założenia kadencji, plany do realizacji
Konsultant krajowy (KK) wręczył przybyłym na spotkanie przygotowane materiały ułatwiające
dyskusję dotyczącą przedstawianych w dniu dzisiejszym problemów. Przedstawił i omówił osiem
punktów stanowiących założenia programowe kadencji. Są nimi:
a/działania w zakresie poprawy wczesnego wykrywania nowotworów
b/ działania w zakresie szkoleń z zakresu chirurgii onkologiczej
c/ poprawa organizacji pracy chirurga
d/weryfikacja oszacowania wartości wielu procedur chirurgicznych zwłaszcza w zakresie „koszyka
świadczeń gwarantowanych”.
e/ kontrola jakości świadczeń chirurgicznych
f/ referencyjność ośrodków udzielających świadczeń medycznych
g/ poprawa bezpieczeństwa pracy chirurga
h/ standardy w chirurgii onkologicznej

2. „Raport otwarcia” dla każdego z województw
KK zwrócił się do konsultantów wojewódzkich z zaleceniem sporządzenie raportu o stanie chirurgii
onkologicznej dla każdego z województw, wg przygotowanego wzoru. Omówiono sposób zbierania
danych do raportu.
3.Ocena jakości w chirurgii onkologicznej
KK zwrócił się do konsultantów wojewódzkich z prośbą o zebranie lub zlecenie zebrania danych które
pomogą w ocenie jakości leczenia w raku żołądka i czerniaku. Omówiono sposób zbierania danych
oraz późniejszą ich analizę.
4. Specjalizacja w chirurgii onkologicznej
KK zlecił konsultantom zorganizowanie lub zlecenie zorganizowania poszczególnym jednostkom w
województwie kursów naukowych do specjalizacji ww współpracy z CMKP . Omówiono rodzaje
kursów i priorytety tematyczne. Sprawę przedstawił jako bardzo ważną w aspekcie przygotowania do
egzaminu specjalizacyjnego ponieważ zastał sytuację, w której nie było zorganizowanego żadnego
kursu
5.Dyskusja
W dyskusji zabrali głos wszyscy zebrani. Zwracano uwagę na niedoskonałości dotyczące uprawnień
konsultantów i na konieczność zmiany ustawy o konsultantach. KK odpowiadał na pytania. Wręczył
każdemu konsultantowi i omówił formularz uwzględniający propozycje zmiany wyceny niektórych
procedur chirurgicznych prosząc o jak najszybsze jego wypełnienie i przesłanie .
6.Komunikaty i informacje
We wnioskach zgodnie stwierdzono, że priorytetowe do zrealizowania są dwa tematy:
a/ konieczność podjęcia rozmów nad zmianą wyceny wielu procedur z zakresu chirurgii onkologicznej
– sprawa bardzo pilna
b/ organizacja kursów należących do programu specjalizacji z chirurgii onkologicznej – sprawa, od
której zależy realizacja specjalizacji z chirurgii onkologicznej.
KK poinformował o stronie internetowej, na której można znaleźć informacje o pracy KK oraz
zalecenia i inne uwagi. KK poprosił o uaktualnienie danych kontaktowych.
Wobec braku innych uwag i wniosków spotkanie zakończono. Następne spotkanie KK z konsultantami
odbędzie się za 6 miesięcy.
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