
     
 

Uwagi do formalnego Sprawozdania Zarządu Lubelskiego 
Oddziału PTK ( za okres 2005-2007) 

 
Działalność dydaktyczna (załącznik nr 1- Ankieta sprawozdawcza za 

lata 2005-2007). 
Zgodnie z tradycją, dydaktyka i edukacja zdominowały działalność LO PTK w 

minionej kadencji. W tym okresie OL PTK samodzielnie, jako jedyny organizator 
zorganizował i współorganizował aż 23 konferencje regionalne (9 samodzielnie, 14 jako 
współorganizator) oraz 13 spotkań o charakterze ogólnopolskim (2 samodzielnie 1 11 jako 
współorganizator) poświęcone niewydolności serca, zaburzeniom rytmu stymulacji serca oraz 
nagłej śmierci sercowej.  

Wszystkie konferencje (kursy, sympozja, warsztaty) organizowane bądź 
współorganizowane przez LO PTK miały przyznane punkty dydaktyczne ZG PTK i patronat 
ZG PTK (Logo). Często również i punkty dydaktyczne innych towarzystw/instytucji. 

 Edukacyjne konferencje OL PTK poświęcone były ostrym zespołom wieńcowym (2 
spotkania), rehabilitacji kardiologicznej (3), diagnostyce echokardiograficznej (2), migotaniu 
przedsionków i jego farmakologicznym i niefarmakologicznym leczeniu (4), niewydolności 
serca i terapii resynchronizującej (4), kardiotoksykologii (2), aktualnym standardom w 
kardiologii i postępom w intensywnej terapii kardiologicznej (2), wadom wrodzonym, 
problemom kardiologicznym u ciężarnych, nagłej śmierci sercowej i niefrmakologicznym 
metodom jej zapobiegania (3), postępom w stymulacji serca (2) i programowaniu 
stymulatorów (2).  

Informacje o wszystkich naszych spotkaniach zamieściłem również na Stronie 
Głównej PTK! W miarę jednolita forma zaproszeń, programów i certyfikatów; ciekawa 
wydaje się konsekwentnie realizowana koncepcja �rozbiegówki� czyli prezentacji z newsami 
�w pętli�(dopracowaliśmy się już własnego stylu i wizerunku - również graficznego). 

�Dorobienie się� własnego LOGO Oddziału (autorzy: A. Kutarski i K. Kutarski), 
udział Zarządu Oddziału we współ-organizacji bądź organizacji kilkunastu konferencji 
ogólnopolskich jak i stworzenie (A. Kutarski i K. Kutarski) bardzo często odwiedzanej strony 
internetowej spowodowały, że nasza działalność została zauważona w polskim środowisku 
kardiologicznym a nasze LOGO � wybitnie rozpoznawalne. 

Ważnym działaniem edukacyjnym skierowanym do społeczeństwa było zorganizowanie 
Obchodów Światowego Dnia Serca w 2005 i 2006 roku. Równie ważnym wydaje się 
stworzenie wortala kardiologicznego (na stronie OL PTK) zawierającego pogrupowane 
tematycznie linki do wszystkich wartościowych polskich stron poświęconych zapobieganiu 
chorobom serca, zdrowemu sposobowi życia oraz najistotniejszym objawom głównych 
schorzeń kardiologicznych. Liczba �wejść� na tę stronę świadczy o utrafieniu w 
zapotrzebowanie na podaną w sposób przystępny wiedzę o choroba serca i ich zapobieganiu. 

 



Działania organizacyjne podjęte przez Zarząd OL PTK 
Sposób przekazywania informacji od Zarządu OL PTK do członków i 

Sympatyków Oddziału w ostatniej kadencji uległ stopniowym zmianom. Z drukowania i 
rozsyłania imiennych zaproszeń na nasze spotkania stopniowo, aczkolwiek zdecydowanie 
wycofały się firmy farmaceutyczne. Wycofujemy się z rozsyłania zaproszeń na konferencje 
drogą pocztową (koszt 500-800 zł, pracochłonne, 10% niezaktualizowanych adresów a bazie 
danych członków OL PTK, pomijani byli nasi sympatycy � nie będący jeszcze członkami 
PTK). 

Zdecydowaliśmy; że główne źródło informacji o naszej działalności stanowić będzie 
strona internetowa. Efektywność ogłoszeń na stronie internetowej w odniesieniu do członków 
LO PTK jak i dla lekarzy z regionu nie będących członkami PTK można ocenić jako 
umiarkowanie  zadowalającą. 

Za drugi (równoległy i równorzędny i równie nie obciążający budżetu OL PTK) sposób 
komunikowania się z Członkami OL PTK przyjęliśmy rozsyłane drogą internetową 
induwidualnych komunikatów na indywidualne adresy e-mailowe naszych Członków i 
Sympatyków. Od dwu lat powstaje baza adresów e-mailowych zwykłych członków oraz baza 
danych sympatyków LO PTK (osoby które nie zamierzają się zapisać a chcą być 
informowane o konferencjach). Mamy już adresy 161 osób. Zawsze obecny podczas naszych 
konferencji �stolik LO PTK� umiżliwiał uaktualnianie danych członków (m. in. o adres e-
mailowy). Obecnie można podać swój adres przez str. LO PTK (nowy moduł): 

 

 
 

Strona internetowa LO PTK bardzo poprawiła wiedzę o naszej działalności w Polsce. 
Zawiera m.in. zbiór dokumentów/informacji przesyłanych z ZG PTK. Są dostępne w każdej 
chwili i dla każdego. W miarę upływu czasu jej rola jako głównego źródła informacji o 
planach Zarządu LO PTK będzie rosła. Sponsora nadal brak, uaktualniana i rozbudowywana 
jest �społecznie�. 

Nasza strona internetowa staje się powoli (zgodnie z zamierzeniami) głównym 
źródłem wiedzy o naszej działalności dla członków i sympatyków LO PTK oraz osób 
zainteresowanych problematyką kardiologiczną. 

 

 



 

 
Co jeszcze zdążyliśmy zrealizować choć może nie w całości ? M.in. ze względu na 

rosnącą ilość naszych spotkań oraz długie (czasem ponad limit czasowy) dyskusje podczas 
naszych konferencji powoduje zamierzony wzrost roli O PTK jako FORUM kardiologicznego 
(miejsca swobodnej wymiany poglądów). Za nie w pełni zrealizowane zadanie uważam 
zwiększenie działalności naukowej Oddziału jako miejsca postaci prezentacji 
ORYGINALNYCH doniesień naukowych i dyskusji nad nimi. Być może w następnych 
kadencjach uda się wprowadzić zwyczaj że na posiedzenia Oddziału PTK byłyby po raz 
pierwszy wygłoszone wszystkie prace naukowe powstałe w Regionie. 

 Udało nam się zrealizować postanowienie, że przynajmniej jeden z członków Komisji 
Rewizyjnej powinien brać udział w Zebraniach Zarządu. Stworzyliśmy możliwość 
możliwości zbierania uwag i propozycji od Członków Oddziału (�skrzynka� e-mailowa 
dołączona do strony internetowej).  

 Minioną krótką (bo tylko dwuletnią) kadencję uważam za udaną i owocną; przyszło 
nam działać akurat w bardzo specyficznym okresie, w którym to firmy farmaceutyczne 
wybitnie ograniczyły środki na wspomaganie konferencji szkoleniowych. W tym aspekcie 
zorganizowanie tylu ciekawych konferencji uważam za sukces Zarządu Oddziału Lubelskiego 
PTK. 

Lublin, 2007 

 


