Warszawa, dn. 11.03.2017r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA
PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTO

W dniu 11 marca 2017r. (piątek ) o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej
Hotelu Westin znajdującego się przy Al. Jana Pawła II 21 w Warszawie odbyło
się zebranie Zarządu Głównego PTO.

W zebraniu uczestniczyło 10 członków Zarządu Głównego PTO (lista obecności
w załączeniu ) oraz jako gość :
Prof. dr hab. Marek Rękas- Konsultant Krajowy w Dziedzinie Okulistyki

Plan Zebrania Zarządu Głównego PTO 11.03.2017
1.Otwarcie zebrania.
2.Zatwierdzenie programu obrad.
3.Przyjęcie sprawozdania z poprzedniego zebrania.
4. Wyłonienie kandydatów PTO
a) do komisji akredytacyjnej (prof. Romanowska –Dixon )
b) do komisji ds. programu specjalizacyjnego (prof. Jacek Szaflik )
5. Przystąpienie do programu AAO
6. UEMS (pismo w załączeniu )

7.Akceptacja pism i spraw bieżących przez Członków ZG PTO- czas odpowiedzi
na maile
7. Lista osób , które powinny dostać tytuł Honorowego Członka PTO
8.Lista osób , które przeszły na emeryturę /zasłużonych dla Okulistyki/ Dyplomy
8.Avastin – a program lekowy, stosowanie , zalety przedstawione przez
Konsultanta Krajowego
9. Wytyczne- sprawozdanie z dotychczasowej pracy
10. Sprawy dotyczące Zjazdu Okulistów Polskich w 2017- w Krakowie.
11. Odpowiedź Okręgowej Izby Lekarskiej dot. operacji wykonywanych przez
prof. Tachtajewa
14.Wnioski o patronat PTO. Kalendarz imprez PTO.
15.Sprawy bieżące, wolne wnioski
16. Przedstawienie przez Konsultanta Krajowego swojej wizji okulistyki w
perspektywie długo terminowej

Przebieg zabrania :
Pani Prezes , Profesor Iwona Grabska-Liberek otworzyła zebranie oraz
powitała Pana Profesora Marka Rękasa , Konsultanta Krajowego w Dziedzinie
Okulistyki , który poprosił o możliwość wystąpienia jako pierwszy, tym samym
zwrócił się o zmianę programu obrad.
Pani Prezes przychyliła się do prośby Pana Profesora Marka Rękasa.
Jednocześnie poinformowała , że w związku z licznymi planami wprowadzenia
zamian w prowadzeniu i funkcjonowaniu Towarzystw Zarząd PTO będzie
wszystkie ważne decyzje podejmował w formie uchwał , łącznie z listą
obecności , po czym oddała głos Konsultantowi Krajowemu.

Profesor Marek Rękas podziękował za zaproszenie na Zebranie ZG PTO .
Przedstawił swoje częściowo zmiany, jakie poczynił od momentu objęcia
stanowiska Konsultanta Krajowego oraz odpowiedział na zadane mu pytania.
Profesor Marek Rękas oświadczył ,że MZ będzie dawało dodatkowe pieniądze
na grupę B14 jako ogólnie naczyniową .
Profesor Marek Rękas zaznaczył także , że w szpitalach w sieci będzie
referencyjność i być może punkty będą inaczej płacone.
Kolejnym punktem było cykliczne komercyjne wykonywanie zabiegów , często
obuocznie jednoczasowo , usunięcia zaćmy przez cudzoziemca- Profesora
J.Tachtajewa. Przypomniała , że PTO zwróciło się do NRL o zbadanie tej sprawy.
NRL przekazało to do weryfikacji OIL w Krakowie, jako właściwej dla miejsca
wykonywania zabiegów.
Następnie Profesor Iwona Grabska-Liberek odniosła się do sprawy
Europejskiego Egzaminu Specjalizacyjnego z Okulistyki (EBO ). Oświadczyła że
PTO jest członkiem EUMS , regularnie opłaca składki , proceduje kandydatury
egzaminatorów i warto byłoby zwiększyć ilość tych osób.
Profesor Marek Rękas powiedział , że w związku z prośbami PTO o uznanie EBO
jako równoważnego z polskim egzaminem specjalizacyjnym , sprawa jest
procedowana.
Profesor Iwona Grabska-Liberek zwróciła uwagę na incydent dotyczący
rozdawania książek podczas egzaminu po 1 roku specjalizacji przez PTO
lekarzom w trakcie specjalizacji . Zaznaczyła, że PTO działało statutowo ,
zgodnie z prawem i nie ingerowało w działalność Konsultanta Krajowego. Po
przedstawieniu swoich propozycji i oraz odpowiedzi na pytania Profesor Marek
Rękas opuścił spotkanie.
Profesor Liberek zaczęła dalszą część zebrania pytaniem o zatwierdzenie
sprawozdania z poprzedniego zebrania . Wszyscy obecni członkowie
jednogłośnie je przyjęli.

Następnie podjęto uchwałę o powołaniu Profesor Bożeny Romanowskiej-Dixon
jako przedstawiciela PTO do komisji akredytacyjnej.
Potem podjęto uchwałę dotyczącą powołania jako przedstawiciela PTO do
komisji ds. programu specjalizacyjnego Profesora Jacka Szaflika.
Kolejną sprawą , którą poruszyła Pani Prezes była wspomniana już wcześniej
przez konsultanta krajowego – ankieta przeprowadzona przez niego wśród
rezydentów. Wynika z niej ze 53,8 % ankietowanych nie należy do PTO, co w jej
opinii jest skandaliczne.
Kolejną przytoczoną kwestią było, że 85 % ankietowanych podaje, że gdyby
istniała sekcja Młodych Okulistów to czynnie by w niej uczestniczyli.
Wywiązała się dyskusja , na temat powołania takiej sekcji i ewentualnych
wyborów do niej, które miałyby odbyć się w czerwcu.
Następnie Profesor Iwona Grabska- Liberek poinformowała, że jak wynika w/w
ankiety 82 % ankietowanych podaje zbyt wysoką opłatę członkowską PTO.
Postulowano żeby ją obniżyć. Jednogłośnie podjęto uchwałę żeby opłata
członkowska PTO dla rezydentów i osób w trakcie specjalizacji wynosiła 100 zł.
Wejdzie to w życie od 2018 roku.
Potem Pani Prezes przetoczyła najważniejsze punkty pisma Profesora Abbotta ,
który zwraca się do PTO z następującymi kwestiami :
1. Żeby określić listę centrów treningowych w Polsce
2. Żeby rozpropagować wśród młodych okulistów i zachęcić ich do
umieszczania na stronie AAO ( eyewiki ) ciekawych przypadków, za co
AAO przewiduje nagrody.
Pani Profesor Iwona Grabska-Liberek stwierdziła, że na najbliższym Zjeździe
PTO powinniśmy pokazać w formie prezentacji, którą wspólnie mógłby omówić
obecny Profesor Abbott , ścieżkę dostępu oraz krótki przewodnik , jak
korzystać ze strony AAO. Zwróciła się z prośbą o propozycje ośrodków, które
chciałyby być taki centrami treningowymi dla obcokrajowców.

Kolejną podniesioną kwestia byłą liczba osób do UEMS ( egzaminatorów EBO ).
Poprosiła o zastanowienie się nad kandydaturami i wyborem ich na następnym
zebraniu.
Pani Prezes przypomniała listę osób które mają otrzymać tytuł honorowego
członka PTO na Zjeździe w Krakowie. Są to : Profesor M. Jager, Profesor
.M.Tassignon, Profesor R. Abbott, Profesor Z. Biro oraz Prof. J.Kański.
Zdecydowano także , żeby PTO wyróżniło Profesor Formińską –Kapuścik i
Profesora Czajkowskiego jako zasłużonych dla okulistyki dziecięcej.
Następnie Profesor Bożena Romanowska-Dixon omówiła ramowy program
ramowy Zjazdu PTO w czerwcu oraz w jaki sposób będzie układany szczegółowy
plan Zjazdu i przygotowywane będą materiały.
Powtórnie omówiono sprawę strony prawnej stosowania Avastinu . Brak
odpowiedzi na wcześniejsze pisma wymaga powtórnego zwrócenia się do MZ o
opinię na ten temat.
Powołano zespół , który zajmie się stworzeniem wytycznych diagnostyki i
leczenia ZSO . Jego skład jest następujący :
1.Profesor Iwona Grabska- Liberek -Przewodnicząca
2. Profesor Jacek Szaflik
3. Profesor Ewa Mrukwa –Kominek
4. Dr hab.n.med. Anna Nowińska
5. Dr Anna Kurowska
6. Dr Marta Pietruszyńska
7.Dr Anna Klonowska
8.Dr Anna Bielecka

Następnie podjęto uchwałę o powołaniu do zespołu , który zajmie się
stworzeniem rekomendacji dotyczących wskazań do zabiegów przeciw
jaskrowych. Będzie to uzupełnienie powstających już wytycznych leczenia
jaskry.
Będą to :
1. Dr hab.n.med. Anna Kamińska - przewodnicząca
2. Profesor Iwona Grabska- Liberek
3. Dr n. med. Celina Helak-Łapaj
4. Dr n.med. Dariusz Dobrowolski
Kolejną kwestią było przyznanie grantów PTO na zagraniczny wyjazd
szkoleniowy.
Jednocześnie Skarbnik PTO poinformował , że zostały jeszcze środki dla 6 osób
na wyjazd 2- tygodniowy.
Następnie poruszono kwestię powołania przez , zespołu, który zajmie się rolą i
miejscem zawodu – optometrysty w systemie ochrony zdrowia. W skład
zespołu Docent Marcin Stopa, Docent Bartłomiej Kałużny, Profesor Marek
Rękas, Profesor Dorota Karnawska, oraz 4-5 optometrystów.
Przewodniczącym tego zespołu jest Profesor Marek Rękas.
Pani Profesor zakończyła spotkanie i oświadczyła , że o terminie następnego
spotkania poinformuje drogą mailową .

Sekretarz ZG PTO
Lek. Marta Pietruszyńska

