Aktualności
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Delegatów (WZD)
Walne zebranie było poprzedzone ostatnim w kadencji zebraniem Zarządu Głównego PTP, które poświęcone było konfliktowi związanemu z wyborami zarządu Sekcji
Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji. Najważniejszą decyzją podjętą podczas tego
zebrania była rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia Delegatów do rozwiązania
ww. sekcji.
W tym miejscu wskazane jest przybliżenie tła konfliktu wokół wyboru władz
Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji. Wiem, że dla wielu członków towarzystwa zamieszanie wokół tej sekcji jest niezrozumiałe. Ale wywołuje emocje, gdyż
świadczenia z zakresu psychiatrii środowiskowej stają się coraz bardziej powszechne,
a wiele osób stara się o uzyskanie certyfikatu terapeuty lub specjalisty psychiatrii
środowiskowej. Stanowiska obu zaangażowanych stron są bardzo spolaryzowane.
Mam świadomość, że nie jest możliwe opisanie sytuacji w sposób akceptowalny
przez wszystkich, jednak podjęcie takiej próby jest konieczne ze względu na zamęt
informacyjny. Aby każdemu dać możliwość wypracowania własnego stanowiska
w tym zakresie, na stronie sekcji, w oficjalnym serwisie PTP (http://psychiatria.org.
pl/sekcja_psychiatrii_srodowiskowej_i_rehabilitacji) opublikowałem linki kilku
dokumentów rozsyłanych pocztą elektroniczną oraz e-maili istotnych dla tej sprawy.
Przebieg Walnego Zgromadzenia Delegatów (WZD)
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
WZD zostało zwołane w Lublinie w dniu 26.06.2013. Prezes Zarządu Głównego
(ZG) kol. Janusz Heitzman przedstawił sprawozdanie z działalności w upływającej kadencji. Po nim następowały sprawozdania kolejnych gremiów towarzystwa:
Komitetu Redakcyjno-Wydawniczego, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.
Swoje sprawozdanie przedstawił też skarbnik ZG. Pełne teksty sprawozdań zostaną
opublikowane na stronie Psychiatria.org.pl.
W ramach dyskusji nad sprawozdaniami kol. Jarema, jako konsultant krajowy ds.
psychiatrii, podziękował ustępującemu Zarządowi Głównemu za współpracę i apelował o jedność środowiska w działaniach dotyczących m.in. Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego i zmagania się z niedofinansowaniem świadczeń.
Kol. Bomba, jako dotychczasowy rzecznik dyscyplinarny PTP, poinformował, że
wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie anonimowej skargi z dnia 13.06.2013
skierowanej m.in. do CBA, ministra zdrowia, NIK i NFZ i wyrażanego w niej „poczucia
zagrożenia” zgłaszanego przez anonimowych członków PTP. Kol. Bomba podkreślił,
że instytucja rzecznika dyscyplinarnego jest właśnie tą, do której mogą zwracać się
członkowie PTP niezadowoleni z funkcjonowania towarzystwa.
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W głosowaniu nad absolutorium, 78 głosami, przy 3 wstrzymujących się, ustępujący
Zarząd Główny PTP takowe otrzymał.
Po przerwie odbyły się wybory do nowych władz PTP. Prezesem elektem został
kol. Bartosz Łoza, który pokonał kol. Janusza Heitzmana w stosunku 41:36. W wyborach do Zarządu Głównego zostało zgłoszonych 18 kandydatów. Wybrany ZG
ukonstytuował się w następującym składzie:
•
•
•
•
•
•
•

Andrzej Rajewski – prezes
Janusz Heitzman – wiceprezes
Jerzy Samochowiec – wiceprezes
Tadeusz Parnowski – skarbnik
Maciej Matuszczyk – sekretarz
Bartosz Łoza – prezes elekt
Członkowie ZG PTP: Przemysław Bieńkowski, Andrzej Czernikiewicz, Marek
Jarema, Małgorzata Janas-Kozik, Agata Szulc.

Następnie delegaci głosowali za przyznaniem członkostwa honorowego PTP.
W wyniku głosowania członkostwo honorowe PTP otrzymali:
•
•
•
•
•

Dov Aleksandrowicz
Henry Zvi Lothane
Jacek Bomba
Andrzej Kowal
Robert Teodor Hese

Na wniosek ustępującego ZG przegłosowano wniosek o rozwiązanie Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji. W głosowaniu tajnym wniosek przegłosowano
i tym samym sekcja została rozwiązana.
Komisja Wniosków przedstawiła złożone podczas WZD wnioski do nowego Zarządu Głównego. Dotyczyły one następujących obszarów:
•
•
•
•
•

Publikacja sprawozdań z działalności towarzystwa przed Walnym Zgromadzeniem
Poprawy dystrybucji „Psychiatrii Polskiej”
Działania wspierające rozwój psychiatrii dzieci i młodzieży
Uporządkowanie spraw związanych ze szkoleniem i certyfikacją psychoterapeutów.
Apel do Ministra Zdrowia o:
– uznanie lekarzy z 1 stopniem specjalizacji za specjalistów, jeżeli staż pracy
klinicznej wynosi co najmniej 10 lat
– rzeczywistą realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
– rozszerzenie wskazań refundacyjnych do stosowania leków przeciwpsychotycznych nowej generacji dla wszystkich psychoz i wskazań do leczenia pacjentów
w oddziałach dziennych psychogeriatrycznych do wszystkich diagnoz F00-F99
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– zwiększenie ilości oddziałów długoterminowej opieki psychiatrycznej i domów
pomocy społecznej dla osób chorych psychicznie
– podwyższenie wskaźnika środków finansowych publicznego płatnika świadczeń
w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień do 5,5%, tj średniego
poziomu w krajach Unii Europejskiej.
•
•
•
•

Ustanowienia rzecznika prasowego PTP i komitetu prasowego
Uchwała o rozpoczęciu prac programowych nad (1) postulatami reformy systemu
ochrony zdrowia w 2014 roku, (2) postulatami akwizycji środków unijnych w latach
2014-2020 oraz (3) nad nową perspektywą 2016-2020 NPOZP.
Uchwała o zaangażowaniu PTP w tworzenie i systematyczne doskonalenie własnych naukowych standardów diagnostycznych i terapeutycznych
Uchwała o wsparciu działań Rzecznika Praw Obywatelskich RP, by dzień 22
września, będący początkiem eksterminacji pacjentów psychiatrycznych w szpitalu
w Kocborowie, został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Pamięci o Zagładzie
Osób Chorych Psychicznie.

W trakcie głosowań nad wnioskami, nastąpiła zmiana formuły dystrybucji „Psychiatrii Polskiej”. Od teraz będzie rozsyłana na adres e-mail w formie PDF, a osoby
chcące otrzymywać ją w postaci drukowanej będą mogły zamówić prenumeratę ze
zniżką 50% w porównaniu ze standardową ceną.
Na koniec zostały wybrane składy Komisji Rewizyjnej PTP: I. Mazurek, T. Tymińska,
P. Pankiewicz, M. Załuska, H. Karakuła oraz Sądu Koleżeńskiego: K.Krysta, J. Bomba,
W. Kosmowski, T. Adamczyk, J. Pobocha, J. Przybyło, J. W. Aleksandrowicz.
Maciej Matuszczyk
Sekretarz Zarządu Głównego PTP

