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Słowo od Prezesa

Szanowni Członkowie PTChO,
pierwszy miesiąc mojej prezesury upłynął pod znakiem organizacji pracy nowego
sekretariatu, uruchomienia zaplecza administracyjnego oraz zapewnienia wsparcia
prawnego. Chcę wyrazić publicznie podziękowanie dla mojego Poprzednika, prof. Józefa
Kładnego który z pomocą Sekretarki PTChO, Pani Małgorzaty Lorenc, dokonał ogromnej
pracy porządkując i profesjonalizując pracę sekretariatu Towarzystwa. Nowa sekretarka
Towarzystwa, Pani Iwona Rabij, otrzymała znakomicie archiwizowaną dokumentację prac
poprzedniego (i wcześniejszych) Zarządów - to wielka zasługa prof. Kładnego.
W czasie pierwszego zebrania nowego zarządu naszego stowarzyszenia, które odbyło się 18
maja b.r. bezpośrednio po Walnym Zgromadzeniu w Szczecinie, do pełnienia funkcji
Sekretarza Towarzystwa powołałem prof. Piotra Rutkowskiego, zaś Zarząd powierzył na mój
wniosek obowiązki Skarbnika prof. Zbigniewowi Noweckiemu, który uprzednio także pełnił tę
rolę. Ponadto podjęliśmy uchwały, które pozwoliły na sprawne przekazywanie nagród
pieniężnych za najlepsze wystąpienia ustne wygłoszone w Szczecinie.
Podjąłem decyzję o zakupie dla PTChO stałego numeru telefonu, który będzie przekazywany
kolejnym sekretarkom Towarzystwa - w ten sposób niezależnie od geograficznej lokalizacji
sekretariatu i prezesa w kolejnych kadencjach, zarówno kontaktowy adres email jak i numer
telefonu pozostaną niezmienne. Obecnie funkcję sekretarki Towarzystwa pełni Pani Iwona
Rabij (sekretariat@ptcho.pl). Nowy, stały w przyszłości numer telefonu do sekretariatu
PTChO to +48 576 177 077. Proszę pamiętać, że Sekretariat pozostaje do Państwa dyspozycji.
W ciągu minionych tygodni odbyłem także wiele spotkań z przedstawicielami przemysłu,
omawiając współpracę oraz planując zaangażowanie w nadchodzący, jubileuszowy XXV Zjazd
PTCHO, który odbędzie się w maju przyszłego roku w Warszawie. Prace nad programem
zjazdu są zaawansowane - dzięki zaangażowaniu przewodniczącego Komitetu
Organizacyjnego - prof. Andrzeja Rutkowskiego oraz wspierających Go Zastępców –
prof. P. Rutkowskiego i prof. Z. Noweckiego.
Spotkałem się również z Prezesem-Elektem ESSO, prof. Tiborem Kovacsem, planując
zbliżenie obu towarzystwa i zapraszając prof. Kovacsa do Warszawy na przyszłoroczny Zjazd,
jednocześnie otrzymując zaproszenie na zjazd ESSO w Budapeszcie w tym roku.

Rozmawiałem również z Prezesem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, prof. Adamem
Maciejczykiem, planując zacieśnienie współpracy PTO i PTChO, albowiem nasze
stowarzyszenia mają bezsprzeczne wspólne cele i mogą wspólnie działać zmierzając do ich
realizacji - w tym także wspólnie zabierać głos w sprawach dotyczących kształtu
powstającego obecnie nowego modelu opieki nad chorymi na nowotwory w naszym kraju.
Wspólnie z Zarządem chcemy wkrótce uruchomić system komunikacji z Członkami - za
pomocą nowej strony Towarzystwa, regularnego elektronicznego biuletynu oraz
okolicznościowych komunikatów specjalnych, jak też z wykorzystaniem Facebooka i Twittera.
Planujemy również przygotować zmodernizowaną ofertę nagród i wyróżnień dla Członków, a
także utworzyć system stypendiów podróżnych i innych form wsparcia rozwoju zawodowego
i naukowego dla wszystkich chirurgów onkologów.
O tym, a także o wielu innych sprawach, będziemy dyskutować podczas nadchodzącego 2.
zebrania Zarządu tej kadencji - 4 lipca b.r. w Warszawie.
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