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Szanowny Panie Przewodniczący! 
 
 Z przyjemnością informuję, że zdecydowałem się kandydować na funkcję prezesa 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w czasie zbliżających się wyborów w naszym 
Towarzystwie.  
 Polskie Towarzystwo Kardiologiczne ma potencjał intelektualny i organizacyjny, a 
także wystarczające zaplecze eksperckie by inicjować, a także realizować duże projekty 
badawcze, badawczo-rozwojowe, a także wdrożeniowe. Umożliwienie takich zamierzeń 
będzie jednak wymagało zmian w statucie Towarzystwa, albo utworzenia osobnej 
struktury, która ściśle współpracowałaby z PTK. Deklaruję wdrożenie takiej inicjatywy, a 
następnie inicjację dużych projektów we współpracy z przemysłem oraz Ministerstwami 
Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przedsiębiorczości i Rozwoju. Jestem 
przekonany, że wielu wybitnych członków Oddziału Szczecińskiego PTK chciałoby wziąć 
udział w takich projektach.  
 Jednym z podstawowych celów Towarzystwa jest dostarczanie nowoczesnej 
wiedzy z zakresu patogenezy, profilaktyki i leczenia chorób układu krążenia. Chociaż 
dotychczasowa formuła kongresów i konferencji organizowanych przez PTK sprawdza się, 
jestem przekonany, że w przyszłości powinna ona ewoluować. Rola Multimedialnej 
Platformy Edukacyjnej w edukacji podyplomowej powinna znacząco wzrosnąć.  W 
przyszłości należy w jeszcze większym stopniu zharmonizować edukację prowadzoną w 
czasie kongresów i na Platformie Multimedialnej. 
 Wspieranie edukacji na najwyższym poziomie, jak również aktywności naukowych 
wymaga większego udziału Polaków w międzynarodowych kongresach naukowych, 
szczególnie w Kongresie ESC. Deklaruję znaczące zwiększenie liczby grantów 
wyjazdowych i naukowych. 
 W mojej opinii konieczna jest ściślejsza współpraca  z mediami w celu 
prezentowania możliwości i osiągnięć naszego środowiska, przedstawiania problemów 
wraz propozycjami rozwiązań. Przy czym we współczesnym świecie rosnącą rolę 
odgrywają media elektroniczne. Nie sposób ignorować tego faktu. Ważna pozostanie 



współpraca z innymi towarzystwami lekarskimi i organizacjami społecznymi mająca na 
celu, między innymi, promocję prozdrowotnego trybu życia.  
 Wizerunek Towarzystwa, a szerzej kardiologii, bezpośrednio przekłada się na 
efekty współpracy z organami administracji państwowej oraz z samorządami. 
Potrzebujemy jeszcze ściślejszej współpracy tak z przedstawicielami Sejmu, Senatu i 
Ministerstwa Zdrowia, jak i innych urzędów wpływających na organizację ochrony 
zdrowia w Polsce.  
 Konieczna jest dbałość o finanse Towarzystwa w coraz trudniejszych warunkach 
zewnętrznych. Dlatego zamierzam aktywnie zachęcać firmy farmaceutyczne i sprzętowe 
do wsparcia działań naszego Towarzystwa. Przykładem sukcesu finansowego może być 
ubiegłoroczny Kongres PTK, który przyniósł rekordowe wpływy do budżetu Towarzystwa. 
Dynamicznie zmieniające się warunki zewnętrzne wymagają jednak wdrożenia nowych 
sposobów pozyskiwania środków finansowych.   
 Szybki rozwój wiedzy z zakresu profilaktyki i leczenia chorób układu krążenia 
stawia rosnące wyzwania przed klinicystami. Dlatego rozwój kompleksowej kardiologii 
staje się nakazem chwili. Jest to ważne i ostatnio intensywnie dyskutowane zagadnienie, 
w którym ogniskuje się współpraca kardiologów-klinicystów, kardiologów zajmujących 
się diagnostyką obrazową, wadami serca, niewydolnością serca, intensywną terapią 
kardiologiczną, kardiologią interwencyjną, zaburzeniami rytmu i przewodnictwa oraz 
kardiochirurgów i pielęgniarek. Hasło „Od interwencji do prewencji” dobrze obrazuje 
wyzwania przed jakimi staniemy w najbliższych latach.  
 W przypadku osiągnięcia sukcesu w zbliżających się wyborach, jako prezes 
Towarzystwa, a w okresie poprzedzającym i następującym jako odpowiednio prezes-
elekt oraz ustępujący prezes będę miał jeszcze większe możliwości pomagania Oddziału 
w realizacji jego celów, jak i wspierania rozwoju jego członków. Jestem przekonany, że 
zarówno efekty mojej dotychczasowej aktywności, moje wieloletnie doświadczenie w 
pracy w wielu strukturach Towarzystwa (m. in. przewodniczenie sekcji, komisji, ostatnio 
funkcja sekretarza PTK), kontakty międzynarodowe, jak i dobre kontakty z wieloma 
pracownikami urzędów decydujących o kształcie opieki zdrowotnej w Polsce stanowią 
rękojmię mojej skuteczności jako prezesa PTK.  
 Biorąc pod uwagę powyższe argumenty na ręce Pana Przewodniczącego składam 
prośbę do Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTK o poparcie mojej kandydatury w 
staraniach o wybór na funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 
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