Sprawozdanie z VI Walnego Zebrania
Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
Dnia 03.12.2010 roku w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego
odbyło się VI Walne Zebranie Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
(PFP).
Spotkanie miało charakter otwarty i uroczysty co wiązało się z Jubileuszem
Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.

Spotkanie prowadzili:
 prof. dr hab. med. Tomasz Guzik – Koordynator PFP (prawo głosu)
 prof. dr hab. med. Piotr Podolec – Przewodniczący Grupy Roboczej PFP ds.
Wytycznych. (prawo głosu)

W Zebraniu uczestniczyli:
 Prezesi lub oddelegowani przez prezesów przedstawiciele Towarzystw
Naukowych wchodzących w skład PFP i posiadających prawo do
głosowania:
a. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK)
a. prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak – Prezes PTK (prawo głosu)
b. Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD)
a. dr hab. med. Leszek Czupryniak – Wiceprezes PTD (prawo głosu,
oddelegowany przez prof. dr. hab. med. Władysława Grzeszczaka,
Prezesa PTD)
c. Towarzystwa Internistów Polskich (TIP)
a. prof. dr hab. med. Anetta Undas – Członek Zarządu Głównego TIP
(prawo głosu, oddelegowana przez prof. dr. hab. med. Jacka
Musiała, Prezesa TIP)
d. Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (PTP)
a. prof. dr hab. med. Jerzy Stańczyk – Członek Zarządu PTP (prawo
głosu, oddelegowany przez prof. dr hab. med. Alicję Chybicką,
Prezes PTP)
e. Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT)
a. dr med. Joanna Dziwura – Sekretarz Zarządu Głównego PTNT
(prawo głosu, oddelegowana przez prof. dr hab. med. Krystynę
Widecką, Prezes PTNT)
f. Polskiego Towarzystwo Badań nad Miażdżycą (PTBnM)
a. prof. dr. hab. med. Tomasz Guzik – Prezes PTBnM (prawo głosu)
g. Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN)
a. prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski – Prezes Elekt PTN (prawo
głosu)

h. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP)
a. dr med. Maciej Godycki – Ćwirko – Prezes KLRwP (prawo głosu)
 Członkowie Grupy Roboczej PFP ds. Wytycznych oraz Eksperci PFP nie
wymienieni wyżej
prof. dr hab. med. Wojciech Drygas
prof. dr hab. med. Grzegorz Opala
prof. dr hab. med. Andrzej Pająk
prof. dr hab. med. Ryszard Piotrowicz
dr hab. med. Piotr Jankowski
dr hab. med. Adam Windak
 Sekretarz Grupy Roboczej PFP ds. Wytycznych – dr n. med. Grzegorz Kopeć
(prawo głosu)
 Goście, w tym m. in.
prof. dr hab. med. Aldona Dembińska – Kieć
prof. dr hab. med. Kalina Kawecka-Jaszcz
prof. dr hab. med. Maciej Małecki
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
dr hab. med. Maria Olszowska
dr med. Beata Kierzkowska

Po przywitaniu uczestników przez Koordynatora PFP w roku 2010 prof. dr. hab.
med. Tomasza Guzika, Przewodniczący Grupy Roboczej PFP ds. Wytycznych prof.
dr. hab. med. Piotr Podolec zdał relację z prac Grupy w ostatnim roku.
Najważniejsze punkty sprawozdania obejmowały przedstawienie:
 podsumowania programu tworzenia Wytycznych PFP – wydano wytyczne
dotyczące psychospołecznych czynników ryzyka, zespołu metabolicznego,
zapobiegania chorobom układu sercowo-naczyniowego u dzieci i młodzieży,
farmakoterapii prewencyjnej, badań przesiewowych kończąc tym samym
założony 5 lat temu plan opracowania ujednoliconych wytycznych prewencji w
Polsce
 tomu II Podręcznika PFP
 publikacji na temat PFP, która ukazała się w kwietniowym wydaniu European
Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation pt. Polish Forum for
Prevention: a response to the European Society of Cardiology “call for action” in
Poland autorów Piotr Podolec, Grzegorz Kopeć, Andrzej Pająk, Adam Torbicki,
Tomasz Zdrojewski, Andrzej Rynkiewicz
 zaproszenia PFP do członkostwa w International Society of Hypertension
International Forum przez Prezydenta Elekta tej organizacji prof. Stephena
Harrapa
 propozycji odnowienia Deklaracji Współdziałania w ramach Polskiego Forum
Profilaktyki Chorób Układu Krążenia w następującej treści
o „Deklaruję:

Aktywne uczestnictwo w pracach Polskiego Forum Profilaktyki
Chorób Układu Krążenia w tym szczególnie nad uaktualnianiem i
upowszechnianiem wśród lekarzy i w społeczeństwie Wytycznych
Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia zgodnie z
jego Regulaminem
 Współpracę z nadzorem krajowym oraz wojewódzkim w dziedzinie,
którą reprezentuję zwłaszcza w zakresie wprowadzenia do
programu specjalizacji kursów z zakresu prewencji chorób
sercowo-naczyniowych oraz rozszerzenia puli pytań na egzamin
specjalizacyjny o zagadnienia prewencji chorób układu krążenia.
 Współdziałanie w dążeniu do wprowadzenia do programu studiów
lekarskich oraz pielęgniarskich przedmiotu „Prewencja chorób
cywilizacyjnych”
 Współdziałanie w pracach nad utworzeniem Szkoły Prewencji pod
patronatem Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia*
 *W celu upowszechnienia Wytycznych PFP zostanie
powołana Szkoła Prewencji pod patronatem Polskiego
Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia. Głównym jej
celem będzie wykształcenie Nauczycieli Prewencji oraz
stworzenie sieci nauczania prewencji w Polsce. Nauczyciele
Prewencji (lekarze, pielęgniarki, dietetycy, psycholodzy) będą
mogli prowadzić szkolenia lekarzy i pacjentów z zakresu
prewencji chorób sercowo-naczyniowych w ramach swojej
jednostki
z
wykorzystaniem
przygotowanych,
ujednoliconych materiałów. Za prowadzenie rejestru szkoleń
i wydawanie certyfikatów będzie odpowiedzialna Grupa
Robocza PFP.
propozycji uzupełnienia Regulaminu PFP o punkt 11. o następującej treści:
o „W celu upowszechnienia Wytycznych PFP zostanie powołana Szkoła
Prewencji pod patronatem Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu
Krążenia. Głównym jej celem będzie wykształcenie Nauczycieli Prewencji
oraz stworzenie sieci nauczania prewencji w Polsce. Nauczyciele
Prewencji (lekarze, pielęgniarki, dietetycy, psycholodzy) będą mogli
prowadzić szkolenia lekarzy i pacjentów z zakresu prewencji chorób
sercowo-naczyniowych w ramach swojej jednostki z wykorzystaniem
przygotowanych, ujednoliconych materiałów. Za prowadzenie rejestru
szkoleń i wydawanie certyfikatów będzie odpowiedzialna Grupa Robocza
PFP.”




Dyskusja skupiła się na ostatnim punkcie ww. Deklaracji a tym samym
proponowanej treści punktu 11 Regulaminu. W Dyskusji udział wzięli:
- Prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak - w imieniu Zarządu Głównego
PTK sprzeciwił się podpisaniu ww. Deklaracji w zaproponowanej formie,
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wyraził wątpliwości Zarządu PTK co do sposobu funkcjonowania i
finansowania opisywanej w treści Deklaracji Szkoły Prewencji, podkreślił
jednocześnie, że prewencja jest jednym z punktów statutowych PTK oraz
poparł ideę PFP, określając ją jako „skazaną na sukces”; wyraził jednak
przekonanie że każde Towarzystwo powinno organizować działania
prewencyjne we własnym zakresie
Prof. dr hab. med. Anetta Undas w imieniu TIP poparła proponowaną
Deklarację. Zaproponowała utworzenie w ramach PFP grupy, która określi
zasady funkcjonowania ww. Szkoły
Prof. dr hab. med. Tomasz Guzik – w imieniu PTBnM poparł
proponowaną Deklarację, jednocześnie zaznaczył jej symboliczny, ogólny
charakter
Dr med. Maciej Godycki-Ćwirko – w imieniu KLRwP poparł proponowaną
Deklarację, jednocześnie poinformował że tego typu działalność
szkoleniowa jest prowadzona w KLRwP
Dr hab. med. Leszek Czupryniak – w imieniu PTD odniósł się negatywnie
do Regulaminu PFP a zwłaszcza rotacji Towarzystw Koordynujących PFP
w danym roku oraz ww. Deklaracji, wyraził wątpliwość co do możliwości
realizacji celów PFP
Dr med. Joanna Dziwura – w imieniu PTNT wyraziła poparcie dla ww.
Deklaracji, prosząc jednocześnie o uszczegółowienie planowanych
działań
Prof. dr hab. med. Jerzy Stańczyk – w imieniu PTP wyraził poparcie dla
omawianych propozycji, poparł też stanowisko prof. Anetty Undas o
konieczności stworzenia grupy zadaniowej PFP ds. takiej Szkoły
Prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski – w imieniu PTN poparł ww.
inicjatywy i podkreślił rolę edukacji w prewencji udaru
Prof. dr hab. med. Wojciech Drygas – podkreślił znaczenie PFP jako
głosu opiniotwórczego w Polsce i w Europie; konieczność szeroko pojętej
edukacji obejmującej pacjentów, lekarzy i pielęgniarki i równomiernego
zaangażowania do tych działań osób z różnych regionów Polski
Prof. dr hab. med. Aldona Dembińska-Kieć – przypomniała europejską
rangę PFP, którego działania zauważono w strukturach Unii Europejskiej;
apelowała aby nie zaprzepaścić idei PFP sporami o finanse
Prof. dr hab. med. Ryszard Piotrowicz – zaproponował poszukiwanie
kompromisu przez zmianę w treści umożliwiającą podpisanie Deklaracji
Prof. dr hab. med. Maciej Małecki – uznał za niemożliwe podpisanie
Deklaracji tego dnia i zaproponował powołanie zespołu do opracowania
Deklaracji
Prof. dr hab. med. Andrzej Pająk – zwrócił uwagę na brak programu
prewencji w Polsce, poza nielicznymi programami NFZ, które jednak
skupiają się na skriningu, nie obejmują zaś działań interwencyjnych
Prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki – przypomniał wielotygodniowe
narady jakie odbyły się przez Spotkaniem Założycielskim PFP w 2005
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roku, kiedy to formułowano treść Regulaminu PFP; wyraził propozycję
niewielkiej zmiany treści ostatniego punktu Deklaracji w celu
podkreślenia pewnego liberalizmu w ich tworzeniu, np. zastąpienie
sformułowania Szkoła Prewencji przez Szkoły Prewencji
Prof. dr hab. med. Grzegorz Opala – poparł ww. Deklarację, podkreślił jej
symboliczny charakter w wymiarze Polski i Europy
Dr hab. med. Adam Windak – poparł ww. Deklarację, podkreślił dużą
szansę na realizację zawartych w niej myśli argumentując to pełnym
wywiązaniem się PFP z dotychczasowych zobowiązań
Dr hab. med. Piotr Jankowski – podkreślił znaczenie edukacji w
prewencji chorób sercowo-naczyniowych oraz miejsce w tej edukacji
Sekcji Epidemiologii i Prewencji PTK we współudziale z Polskim Forum
Profilaktyki;
Dr med. Grzegorz Kopeć – przypomniał że Deklaracja nie zmienia
dotychczasowego sposobu funkcjonowania PFP, określonego w
Regulaminie uchwalonym przed 5 laty; jest ona jedynie wyrazem woli
kontynuacji współdziałania w ramach PFP, zwłaszcza w zakresie
upowszechniania wytycznych

Ostatecznie ustalono:
 zmianę brzmienia ostatniego punktu ww. Deklaracji oraz punktu
11. Regulaminu na następujący: „Współdziałanie w pracach nad
utworzeniem systemu szkoleń z zakresu prewencji pod patronatem
Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia *
 * W celu upowszechnienia Wytycznych PFP podjęte zostaną
prace nad utworzeniem systemu szkoleń z zakresu
prewencji pod patronatem Polskiego Forum Profilaktyki
Chorób Układu Krążenia. Głównym jego celem będzie
wykształcenie Nauczycieli Prewencji oraz stworzenie sieci
nauczania prewencji w Polsce. Nauczyciele Prewencji
(lekarze, pielęgniarki, dietetycy, psycholodzy) będą mogli
prowadzić szkolenia lekarzy i pacjentów z zakresu prewencji
chorób sercowo-naczyniowych w ramach swojej jednostki z
wykorzystaniem
przygotowanych,
ujednoliconych
materiałów. Za prowadzenie rejestru szkoleń i wydawanie
certyfikatów będzie odpowiedzialna Grupa Robocza PFP.
 powołanie Grupy Zadaniowej ds. opracowania systemu szkolenia z
zakresu Prewencji

Głosowania:
-

nad udzieleniem absolutorium Grupie Roboczej PFP ds.
Wytycznych:
a. za: 10 osób, przeciwko 0, wstrzymujących się 0

-

-

nad podpisaniem ww. Deklaracji w zmienionym jak wyżej
brzmieniu
oraz dodaniem punktu 11 Regulaminu:
a. za 9 osób, przeciwko 0, wstrzymujących się 1
osoba
Deklaracja
została
podpisana
przez
Przedstawicieli
Wszystkich
Towarzystw,
wchodzących w skład PFP tego samego dnia
podczas Jubileuszowego Zebrania Polskiego
Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.
nad przystąpieniem do International Society of
Hypertension
International Forum
a. za: 10 osób, przeciwko 0, wstrzymujących się 0

Na koniec zebrania dr hab. med. Piotr Jankowski przedstawił w imieniu
swoim i prof. Witolda Zatońskiego „Wspólne stanowisko dotyczące rozpoznawania i
leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu u pacjentów z chorobami układu krążenia”

