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Szanowni Koleżanki i Koledzy,
Na czwartej stronie nowej edycji naszego czasopisma Pneumonologia i Alergologia Polska
(PiAP) zamieszczono osobowy skład Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
(PTChP). Można to traktować jako publiczne potwierdzenie naszej odpowiedzialności za Towarzystwo i Czasopismo.
W poczuciu tej odpowiedzialności i jednocześnie koleżeńskich relacji z Członkami Towarzystwa
i Czytelnikami przyjąłem zaproszenie do napisania
tego artykułu od Pana Profesora Jana Zielińskiego
(Przewodniczący Rady Redakcyjnej PiAP).
Pamiętajmy, że naszą wspólną historię tworzą:
Polskie Towarzystwo Badań Naukowych nad Gruźlicą (w latach 1934–1951), Polskie Towarzystwo
Ftyzjatryczne (1951–1959) i Polskie Towarzystwo
Ftyzjopneumonologiczne (1959–2006). Kontynuatorem tych tradycji jest Polskie Towarzystwo
Chorób Płuc — PTChP. Na Nowe PTChP składa się:
— nowa nazwa i logo Towarzystwa (ryc. 1);
— nowy statut i regulaminy organów Towarzystwa;
— reaktywowana Pneumonologia i Alergologia
Polska (PiAP);
— zorganizowane (de novo) Biuro Zarządu
w Katowicach;
— nowa struktura zarządzania;
— centralna zweryfikowana lista członków;
— nowa strona internetowa www.ptchp.org;

—

—

—
—

dostosowanie działalności Zarządu Głównego
i Oddziałów Terenowych Towarzystwa do
obowiązującego prawa;
aktywizacja Sekcji Specjalistycznych Towarzystwa w tworzeniu krajowych wytycznych
postępowania w chorobach płuc;
włączenie Oddziałów Terenowych w zarządzanie programowe i finansowe PTChP;
organizacja XXX i XXXI Krajowego Zjazdu
PTChP z udziałem Prezydenta European
Respiratory Society (ERS). Szczególnie aktywni organizacyjnie byli w tym zakresie:

Rycina 1. Nowe logo PTChP
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Zofia Zwolska.

Czym dysponowaliśmy na początku?
Nasza działalność zarządcza opiera się na pracy nieodpłatnej, jednak funkcjonowanie Towarzystwa jako struktury wymaga środków finansowych
na pokrycie kosztów: biura Zarządu Głównego (sekretariat, księgowość, doradztwo prawne), działalności merytorycznej Oddziałów Terenowych oraz
wydawania czasopisma. Ponieważ koszty trzeba
równoważyć z przychodami, które były na początku zerowe, należało poszukiwać źródeł dochodów.
Nasz „majątek” stanowili Członkowie. Jednak
nie było ich kompletnej listy. Brakowało nawet wykazu Członków Honorowych. Zarząd Główny nie
miał swojego konta. Sekcje Specjalistyczne i Oddziały Terenowe nie były zarejestrowane w Krajowym Sądzie Rejestrowym (KRS). Oddziały, ze
względu na bardzo mały napływ składek, nie miały środków na prowadzenie obowiązkowej księgowości. W takiej sytuacji działania Zarządu Głównego musiały być skierowane na zadania formalne. Pochłonęły one bardzo wiele czasu i obejmowały:
— uchwalenie Statutu PTChP i Regulaminów
jego Organów;
— zarejestrowanie Towarzystwa w Krajowym
Rejestrze Sądowym;
— organizacja Biura ZG;
— założenie konta bankowego;
— utworzenie strony internetowej umożliwiającej wpis członkowski: www.ptchp.org;
— powołanie Komisji Krajowej złożonej z Przewodniczących Oddziałów Terenowych i Sekcji Specjalistycznych.
Umożliwiło to:
— wsparcie materialne Towarzystwa przez jego
Członków poprzez składkę i prenumeratę czasopisma;
— pozyskiwanie środków finansowych z patronatu Towarzystwa nad inicjatywami innych
organizacji;
— finansowanie zewnętrzne przedsięwzięć edukacyjnych Towarzystwa
oraz
— organizację XXX Zjazdu Krajowego PTChP w
Katowicach w 2008 roku (ryc. 2).
W zjeździe uczestniczyło ponad 1000 lekarzy,
w tym kilkudziesięciu zaproszonych na koszt Towarzystw z Ukrainy i Białorusi. Gościem zjazdu i wykładowcą był profesor Leo Fabbri, Prezydent ERS.

316

Rycina 2. Program XXX Zjazdu PTChP

Zyski z organizacji zjazdu pozwoliły na sfinansowanie zadań statutowych, głównie wydawania
PiAP i prowadzenia Biura ZG oraz fundację stypendiów naukowych (ok. 60% zgromadzonych środków). Około 10% przeznaczono na działalność
Oddziałów Terenowych (zgodnie z udziałem składkowym) i organizację stoiska narodowego podczas
Kongresu ERS. Pozostałe środki można by przekazać na powołanie obok Pneumonologii i Alergologii Polskiej, nowego czasopisma edukacyjnego
(Pneumonologia i Alergologia Praktyczna) oraz
stworzenie warunków do utworzenia nowego
anglojęzycznego czasopisma naukowego (Respiratory and Allergology Journal).
Akceptację uzyskała inicjatywa poszerzenia
funduszu stypendialnego o stypendia wyjazdowe
do Szkół ERS oraz powołanie Grup Roboczych dla
opracowania nowych wytycznych PTChP dotyczących: Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc,
zakażeń układu oddechowego, chorób śródmiąższowych, gruźlicy, wrodzonego niedoboru AAT,
raka płuc, postępowania paliatywnego i innych.
Wytyczne zostaną przedstawione przez Przewodniczących Grup Roboczych na XXXI Zjeździe
PTChP w Mikołajkach. Już teraz dziękuję Profesorowi Janowi Zielińskiemu (POChP) i Profesor
Ryszardzie Chazan (Zakażenia) za efekt ich pracy.
Pozostałe zespoły nadal pracują nad ostatecznymi
wersjami wytycznych.
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Pomyślnie rozwija się również kształcenie
spirometryczne. To nasza — pneumonologów,
ważna umiejętność. Planujemy możliwość szkolenia wszystkich zainteresowanych specjalistów
chorób płuc, z możliwością uzyskania odpowiedniego certyfikatu (ryc. 3).

Co mamy obecnie?
Na wspólnym zebraniu Zarządu Głównego
oraz Komisji Krajowej PTChP (Warszawa, 2 lipca
2010 r.) przedstawiłem nasz stan posiadania.
Tworzą go wartości materialne (znaczne środki
pieniężne zgromadzone na koncie Zarządu Głównego) i przede wszystkim niematerialne, które decydują o naszym powodzeniu finansowym.
To dzięki Waszemu licznemu członkostwu
w PTChP, prenumeracie czasopisma PiAP oraz prestiżowi organizacyjnemu Towarzystwa możemy
prowadzić naszą działalność statutową w tym organizacji kolejnego XXXI Zjazdu w Mikołajkach.
Aktualny Zarząd stworzył dobre warunki dla
dalszego pomyślnego rozwoju Towarzystwa, ale to
nie tylko jego zasługa. To przede wszystkim przychylna atmosfera dla takiej działalności organizacyjnej i zdyscyplinowanie Członków pozwala mi
z satysfakcją kończyć kadencję prezesa. Moim kolejnym miejscem działania dla realizacji podob-

Rycina 3. Wzór certyfikatu

nych celów będzie teraz Fundacja Rozwoju Pulmonologii. Zapraszam do współpracy.
Władysław Pierzchała
Prezes PTChP
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