Sprawozdanie z III Walnego Zebrania
Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
Dnia 10.05.2007 roku w Wiśle odbyło się III Walne Zebranie Polskiego Forum
Profilaktyki Chorób Układu Krążenia. Gospodarzem zebrania było Polskie
Towarzystwo Diabetologiczne.
Spotkanie prowadzili: prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki - Koordynator PFP oraz dr
hab. med. Piotr Podolec - Przewodniczący Rady Redakcyjnej PFP.
W zebraniu uczestniczyli:
1. Przedstawiciele wszystkich Towarzystw Naukowych Członków PFP:
a. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
prof. dr hab. med. Adam Torbicki
b. Towarzystwa Internistów Polskich
dr hab. med. Anetta Undas,
dr med. Robert Pieczyrak (w imieniu prof. dr hab. med. Eugeniusza
Kucharza)
c. Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
dr med. Elżbieta Kozek
d. Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego
dr hab. med. Danuta Czarnecka
e. Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą
prof. dr hab. med. Wojciech Drygas
f. Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
prof. dr hab. med. Jerzy Stańczyk
g. Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
prof. dr hab. med. Grzegorz Opala
h. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
dr med. Maciej Godycki-Ćwirko, dr med. Artur Mierzecki

2. Przedstawiciele Partnerów PFP:
a. Polskiego Towarzystwa Dietetyki
mgr Helena Ciborowska
b. Fundacji Instytut Aterotrombozy
dr Adrian Szulczyński
c. NZOZ "ZWM Malinka" w Opolu
dr Teresa Poleszuk-Spakowska

d. Miesięcznika Terapia
Barbara Milczarek
e. Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
prof. dr hab. med. Andrzej Steciwko
f. Poradni Kardiologicznej Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego
Mirosława Sielska - Wojtaszek
g. Programu CINDI WHO w Polsce
prof. dr hab. med. Wojciech Drygas

3. Sekretarz Rady Redakcyjnej PFP - dr Grzegorz Kopeć
Po przedstawieniu dotychczasowego składu Polskiego Forum Profilaktyki przez
prof. dr hab. med. Jacka Sieradzkiego, dr hab. med. Piotr Podolec zdał relację z prac
Rady Redakcyjnej PFP za ostatni rok. Najważniejsze jej punkty obejmowały
przedstawienie:




realizacji planu powstawania Wytycznych PFP
poparcia jakie PFP udzieliło projektowi ustawy antynikotynowej
listu jaki PFP wystosowało do Pani Premier Zyty Gilowskiej w sprawie
projektu opodatkowania badań naukowych

Z dużą aprobatą spotkała się inicjatywa dr hab. med. Piotra Podolca wydania
Podręcznika Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, który
przedstawił również roboczą wersję jego spisu treści.
Na koniec sprawozdania dr hab med Piotr Podolec podziękował wszystkim
współpracownikom za dotychczasową pracę.
Dyskusja.
Prof. dr hab. med. Adam Torbicki pogratulował Radzie Redakcyjnej
dotychczasowych osiągnięć oraz wyraził nadzieję na dalsze inicjatywy
ustawodawcze i opracowanie systemu finansowania działalności PFP.
Prof. dr hab. med. Wojciech Drygas - podkreślił konieczność monitorowania
skuteczności oddziaływania PFP.
Dr hab. med. Piotr Podolec - jako jedną z form takiego monitorowania zaproponował
zamieszczanie pytań obejmujących zagadnienia prezentowane na łamach Forum
Profilaktyki na egzaminach specjalizacyjnych.
Prof. dr hab med. Andrzej Steciwko - podkreślił znaczenie działań na rzecz

profilaktyki, jednocześnie zauważając brak dostatecznych nakładów finansowych
ze strony Rządu. Jako szczególnie istotną przedstawił potrzebę szkoleń z zakresu
prewencji skierowanych do lekarzy, pielęgniarek dietetyków oraz ogółu
społeczeństwa.
Dr Teresa Poleszuk-Spakowska przedstawiła działania na rzecz profilaktyki
realizowane przez reprezentowany przez nią NZOZ na szczeblu regionalnym w tym
"akcję bicia rekordu w liczbie osób ćwiczących na świeżym powietrzu"
zorganizowaną w czasie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2007 roku, którą
Forum Profilaktyki wsparło 300 egzemplarzami podręcznika "Dlaczego Zapadamy
na Choroby Serca i Naczyń".
Sprawozdanie z działalności Rady Redakcyjnej PFP zostało przyjęte jednogłośnie
bez zastrzeżeń.
W wyniku dalszych dyskusji i głosowań ustalono co następuje:
1. Wybory: Koordynator PFP - Prof dr hab med Jacek Sieradzki, prowadzący
zebranie wyborcze, zaproponował głosowanie przez aklamację, co zostało
przyjęte jednogłośnie. Funkcję Przewodniczącego i Sekretarza PFP na
kolejną dwuletnią kadencję powierzono osobom dotychczas pełniącym te
funkcje to znaczy dr hab. med. Piotrowi Podolcowi (Przewodniczący) i dr
Grzegorzowi Kopciowi (Sekretarz).
2. Ustalono skład Rady Redakcyjnej PFP - na wniosek prezydium Polskiego
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego funkcję reprezentanta tego
Towarzystwa w Radzie Redakcyjnej PFP w miejsce prof. dr hab. med.
Andrzeja Tykarskiego powierzono Pani dr hab. med. Danucie Czarneckiej. W
stosunku do innych osób skład Rady Redakcyjnej został decyzją Prezesów
Towarzystw utrzymany.
3. Decyzją Przewodniczącego PFP utrzymano skład grupy Ekspertów PFP
4. Głosowaniem jawnym przyjęto propozycję nowego punktu Regulaminu PFP:
punkt 10: Koordynatorzy PFP po zakończeniu kadencji otrzymują tytuł
"Honorowego Członka PFP" - głosowanie: uprawnionych do głosowania 10
osób, za - 10, przeciwko - 0, wstrzymało się - 0
5. Rozpatrzono wniosek dr Andrzeja Doroby - Redaktora Naczelnego pisma
Gabinet Prywatny o udostępnienie do druku w tym piśmie Wytycznych PFP,
przyjmując ogólne ustalenia, które będą odnosić się również do innych pism
nie będących oficjalnymi pismami Towarzystw Członków PFP a
występujących z taką prośbą (uprawnionych do głosowania 10 osób, za - 10,
przeciwko - 0, wstrzymało się - 0):
a. Prośba o możliwość zamieszczenia Konsensusu Rady Redakcyjnej lub
wypowiedzi drukowanych w Forum Profilaktyki w innych
czasopismach powinna być złożona na piśmie i adresowana do
Przewodniczącego Rady Redakcyjnej PFP, publikacja tych materiałów

ma formę przedruku, co należy odpowiednio zaznaczyć na łamach
określonego pisma.
b. Przewodniczący Rady Redakcyjnej odpowiada na prośbę po
konsultacji ze wszystkimi członkami Rady Redakcyjnej PFP
c. Redaktor czasopisma składający podanie jest zobowiązany przesłać
bezpłatnie trzy kolejne numery odnośnego pisma do wszystkich
Członków Rady Redakcyjnej PFP co staje się podstawą do wydania
przez nich adekwatnej opinii
d. Nie jest możliwe wyrażenie zgody na przedruk pojedynczego artykułu
znajdującego się w Forum Profilaktyki, który stanowi często
kontrowersyjną opinię autora. Takiej wypowiedzi muszą zawsze
Towarzyszyć Wytyczne PFP.

Na koniec zebrania pani dr hab. med. Danuta Czarnecka zaprosiła na IV Walne
Zebranie Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, którego
gospodarzem będzie Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego podczas
Zjazdu tego Towarzystwa w dniach 16-18 października 2008 roku w Warszawie.

