REGULAMIN SEKCJI WIDEOCHIRURGII TOWARZYSTWA CHIRURGÓW
POLSKICH zmodyfikowany na XIII Sympozjum Sekcji 23.06.2007
1.. Celem Sekcji jest:
Wprowadzanie i upowszechnianie nowych technik chirurgicznych. Zwłaszcza wideochirurgii
i szwu mechanicznego oraz innych mających na celu zmniejszenie urazu operacyjnego,
doskonalenie dotychczasowych metod operacji i poprawę wyników leczenia.
Cele będą realizowane przez:
a.. Organizowanie raz na dwa lata Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego dotyczącego
aktualnych problemów zgodnych z zadaniem Sekcji.
b.. Organizowanie kursów mających na celu teoretyczne i praktyczne zapoznanie uczestników
z podstawami wideochirurgii i jej postępami, stosowaniem szwu mechanicznego oraz innych
nowych technik chirurgicznych.
c.. Organizowanie szkoleń praktycznych w wymienionych wyżej problemach w Oddziałach i
Klinikach dysponujących odpowiednia bazą i doświadczeniem.
d.. Nawiązywanie kontaktów z podobnymi organizacjami w innych krajach w celu wymiany
doświadczeń i szkolenia.
e.. Staranie się o wprowadzenie wykładów i zajęć praktycznych z zakresu wideochirurgii dla
studentów i lekarzy specjalizujących się w chirurgii.
f.. Wydawanie kwartalnika Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne
g.. Prowadzenie strony internetowej: www.wideochirurgia.pl
2.Członkowstwo Sekcji Wideochirurgii:
a.. Członkiem Zwyczajnym Sekcji Wideochirurgii może być:
- każdy Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich
- każdy lekarz ze specjalizacją, który nie musi być członkiem TChP
Ma on prawo do:
-.. Wyboru władz Sekcji.
-.. Brania aktywnego udziału w pracach Sekcji.
b.. Członek-Rezydent – każdy lekarz w trakcie każdej specjalizacji medycznej
-..Ma on bierne prawo wyborcze po dwóch latach specjalizacji
-..Jest uprawniony do zniżek w składce członkowskiej oraz w opłatach zjazdowych i
workshopach afiliowanych przez Sekcje Wideochirurgii
c..Członek-Wspierający – może nim zostać każdy obywatel nie będący lekarzem. Opłaca on
składkę w dowolnej wysokości, nie mniejszą niż opłata Członka Zwyczajnego. Może brać
aktywny udział w pracach Sekcji, otrzymuje kwartalnik Wideochirurgia. Nie ma on prawa
wyborczego, ale może zgłaszać wnioski i opinie do Zarządu Sekcji.
d.. Wspólne członkowstwo Europeen Association for Endoscopic Surgery (EAES) i Polish
Videosurgical Society (PVS) – EAES/PVS – tylko dla lekarzy w ramach wspólnej składki
obu towarzystw. Członkowie mają prawa obowiązujące w obu organizacjach. Rozróżnia się
Członka i Członka Rezydenta EAES/PVS w opłatach członkowskich i w zniżkach opłat
zjazdowych i workshopów obu towarzystw.
3.. Wybór władz Sekcji odbywać się będzie raz na 2 lata w głosowaniu podczas Walnego
Zebrania Członków Sekcji. Kadencja Prezesa Sekcji może być powtórzona jako kolejna/1raz/.
Były Prezes Sekcji wchodzi automatycznie do Zarządu na następną kadencję

4.. Nadzwyczajne Zebranie Członków Sekcji może być zwołane na wniosek Zarządu
Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich lub z woli 51% Członków Sekcji.
5.. Przewodniczący Sekcji wchodzi w skład Zarządu Głównego TCHP i zobowiązany jest do
ścisłej współpracy z Nim oraz składania sprawozdań raz na dwa lata lub na wniosek Zarządu
Głównego TCHP.
6.. Zmiany w Regulaminie Sekcji mogą być dokonane większością głosów na Walnym
Zebraniu Sekcji przy obecności co najmniej 50% obecnych na zjeździe lub sympozjum
członków i zatwierdzone przez Zarząd Główny TCHP.
Przewodniczący Sekcji Wideochirurgii
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