
POSTANOWIENIE OGÓLNE 

Sekcja Dysmorfologiczna jest częścią Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) i 
podlega wszystkim regulacjom zawartym w statucie PTGC. Zmiana regulaminu Sekcji 
Dysmorfologicznej oraz uchwała o rozwiązaniu Sekcji podlegają zasadom zgodnym ze 
statutem PTGC. 

  

CELE SEKCJI 

1. Dbanie o wysokie standardy zawodowe i etyczne w genetyce klinicznej, dysmorfologii 
oraz diagnostyce genetycznej. 

2. Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Sekcji przez 
organizowanie  kilka razy do roku Spotkań Dysmorfologicznych oraz spotkań naukowo-
szkoleniowych i warsztatów na konferencjach i zjazdach genetycznych, pediatrycznych, 
neonatologicznych, czy neurologicznych. 

3. Propagowanie zasad i znaczenia dysmorfologii w środowisku genetyków, ale także 
neonatologów pediatrów, lekarzy innych specjalności oraz diagnostów laboratoryjnych. 

4. Inicjowanie i promocja współpracy naukowej w dziedzinie genetycznie uwarunkowanych 
zespołów dysmorficznych należących do chorób rzadkich. 

5. Opiniowanie aktualnego stanu i potrzeb oraz wytyczanie kierunków rozwoju dysmorfologii 
w Polsce. 

6. Współpraca z innymi organami uprawnionymi w zakresie: 

• wspierania dostępności i upowszechniania badań genetycznych w diagnostyce chorób 
rzadkich;  
• tworzenia propozycji rekomendacji i standardów w diagnostyce zespołów 
dysmorficznych; 
• współuczestniczenia w kontroli jakości badań genetycznych w diagnostyce zespołów 
dysmorficznych; 
• wspierania  praw lekarzy specjalistów z zakresu genetyki klinicznej. 

5. Sekcja Dysmorfologiczna w ramach swojej działalności jest zobligowana współpracować z 
organizacjami rodzicielskimi, służąc poprawie jakości opieki nad pacjentami z zespołami 
dysmorficznymi i ich rodzinami. 

  

WŁADZE SEKCJI 

1. Władzami Sekcji Dysmorfologicznej są: Zgromadzenie Ogólne Członków oraz cztero-
osobowy Zarząd Sekcji. 



2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Jego członkowie mogą pełnić swe funkcje nie dłużej niż 
przez dwie kadencje z rzędu. Wybory członków Zarządu dokonywane są na Ogólnym 
Zgromadzeniu Członków odbywającym się w trakcie Warsztatów/Spotkań 
Dysmorfologicznych. 

3. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Sekcji, zgodnie ze 
statutem PTGC i Sekcji Dysmorfologicznej, w tym zwłaszcza dbanie o realizację celów 
Sekcji. 

  

CZŁONKOWIE SEKCJI 

1. Członkiem Sekcji Dysmorfologicznej może zostać członek PTGC zajmujący się 
poradnictwem i diagnostyką genetyczną, dysmorfologią lub diagnostyką i leczeniem chorób 
rzadkich w neonatologii, perinatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej i innych pokrewnych 
dyscyplinach. 

2. Członek Sekcji podlega prawom i obowiązkom członka PTGC, a ponadto ma obowiązek 
czynnego uczestniczenia w realizacji celów Sekcji, propagowania jej działalności oraz 
przestrzegania zasad etyki zawodowej, uczciwej koleżeńskiej współpracy i zasad współżycia 
społecznego. 

3. Członkiem honorowym Sekcji może zostać osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju 
dysmorfologii w Polsce, wybrana w głosowaniu tajnym przez Zgromadzenie Ogólne 
Członków Sekcji. 

  

 


