Informacja o zebraniu Zarządu Głównego PTO z dnia 18 marca 2016
Dnia 18 marca 2016 r. (piątek) o godzinie 12.00, w bibliotece Katedry i Kliniki Okulistyki II WL WUM, ul.
Sierakowskiego 13 w Warszawie, odbyło się zebranie Zarządu Głównego PTO.
W zebraniu uczestniczyli (alfabetycznie):
Prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
Prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski
Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk Hojło
Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
Dr n. med. Olimpia Nowakowska
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki
Prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
Dr hab. n. med. Marcin Stopa
Dr hab. n. med. Michał Wilczyński
oraz jako gość
Prof. dr hab. n. med. Jacek Szaflik - Redaktor Naczelny "Kliniki Ocznej"
Informacje o zebraniu:
Zdecydowano, iż PTO obejmie patronatem XI Międzynarodową Konferencję Naukową Studentów Uczelni
Medycznych organizowaną przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach, jednak bez udziału finansowego.
Zdecydowano, iż PTO obejmie patronatem sesję Ophthalmology podczas konferencji 12th Warsaw International
Medical Congress for Young Scientists organizowaną przez Studenckie Towarzystwo Naukowe.
Zdecydowano, iż PTO obejmie patronatem Sesję Otolaryngologii i Okulistyki podczas konferencji International
Medical Students' Conference Kraków 2016, organizowanej przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zdecydowano, iż PTO obejmie patronatem jednodniową konferencję okulistyczno-epidemiologiczną "Jakość i
bezpieczeństwo w okulistyce - profilaktyka zakażeń pooperacyjnych" organizowana przez Towarzystwo Higieny
Lecznictwa Fundacji Instytutu Profilaktyki Zakażeń, Narodowy Instytut Leków, Towarzystwo Medycyny
Ubezpieczeniowej i Pracodawców RP.
Rozpatrzono wnioski o granty wyjazdowe PTO (PS-PTO).
Omówiono wniosek Prof. A. Grzybowskiego dotyczący utworzenia krajowego rejestru zapaleń
wewnątrzgałkowych i propozycji współpracy z PTO. Zarząd wyraził podziękowania i poparcie dla powyższej
inicjatywy i zdecydował, że zwróci się w tej sprawie do Konsultanta Kraju, sugerując podjęcie odpowiednich
działań.

Omówiono wniosek Prof. A. Grzybowskiego dotyczący propozycji opracowania przez PTO standardów
dotyczących wykonywania iniekcji doszklistkowych oraz opracowania zaleceń dotyczących stosowania
antybiotyków przy iniekcjach doszklistkowych. Wyrażono spostrzeżenie, iż wytyczne dotyczące wykonywania
iniekcji doszklistkowych są podane w programie lekowym i są na bieżąco aktualizowane. Ponadto, na stronie
internetowej PTO znajdują się wytyczne pt.: "Przewodnik postępowania w Zwyrodnieniu Plamki Związanym z
Wiekiem", opracowane na podstawie zaleceń Royal College of Ophthalmologists. Na stronie 62 wspomnianych
wytycznych znajduje się sformułowanie, iż "nie zaleca się rutynowego podawania antybiotyku po wstrzyknięciu,
ponieważ nie ma dowodów na to, iż ich stosowanie zmniejsza częstość zapalenia wnętrza gałki ocznej, ale lekarz
prowadzący może podjąć decyzję o ich podaniu".
Omówiono stan programu lekowego anty-VEGF i problemów z nim związanych.
Omówiono wnioski o członkostwo honorowe. Zgodnie z nowym Statutem PTO, po otrzymaniu wniosku tytuł
członka honorowego przyznaje Zarząd Główny PTO. W ostatnim czasie wpłynęły wnioski dotyczące nadania tytułu
członka honorowego: Prof. Jerzemu Szaflikowi, Prof. Romanowi Gosiowi, Prof. Januszowi Czajkowskiemu, Prof.
Marii Formińskiej-Kapuścik, oraz Prof. Krystynie Raczyńskiej. Po dyskusji, w głosowaniu tajnym, oddano 10
głosów, wszystkie ważne, zaakceptowano wszystkie powyższe kandydatury.
Omówiono sprawy dotyczące problemów z wyceną operacji zaćmy.
Dr hab. n. med. Michał Wilczyński
Sekretarz ZG PTO

