Warszawa, dn. 22.09.2017r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA
PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTO

W dniu 22 września 2017r. (piątek) o godzinie 8.15-10.00 w sali
konferencyjnej Hotelu Marine w Kołobrzegu odbyło się zebranie Zarządu
Głównego PTO.
W zebraniu uczestniczyło 7 członków Zarządu Głównego PTO (lista obecności w
załączeniu ) .
Plan Zebrania Zarządu Głównego PTO 22.09.2017 Kołobrzeg
1.Otwarcie zebrania.
2.Zatwierdzenie programu obrad.
3.Przyjęcie sprawozdania z poprzedniego zebrania.
4. Finansowanie i punkty NFZ
( pismo Przewodniczej Sekcji Okulistyki Dziecięcej i Strabologii)
5. Podręcznik okulistyki dla rezydentów - pod red. PTO
6. Światowy Tydzień Jaskry- podsumowanie /prezentacja
7.Sprawozdanie i przedstawienia rozliczenia finansowego ze Zjazdu Okulistów
Polskich w Krakowie
8.Sprawy dotyczące najbliższego Zjazdu Okulistów Polskich w Katowicach
9. Obecne wskazania do zabiegu operacji zaćmy – (pismo Kons.Krajowego )

10.Humira- program lekowy- odmowa, powołanie zespołu ds. wytycznych
leczenia zapalenia błony naczyniowej
11.Wytyczne suche oko, przeszczepy, CRVO/BRVO,
12.Wnioski o patronat PTO. Kalendarz imprez PTO.
13.Sprawy bieżące, wolne wnioski

Przebieg zabrania :
Pani Prezes , Profesor Iwona Grabska-Liberek otworzyła zebranie
zapytaniem o zatwierdzenie sprawozdania z poprzedniego zebrania oraz
przyjęciem proponowanego porządku obrad. Wszyscy obecni członkowie
jednogłośnie przyjęli sprawozdanie oraz zatwierdzili porządek obrad.
Następnie Pni Prezes odniosła się do pisma Pani Profesor Bakunowicz Łazarczyk , wystosowanego do Prezesa NFZ , którego tematem było pominięcie
okulistyki dziecięcej w punktacji rozliczeniowej procedur w okulistyce (
procedury dziecięce są zdecydowanie droższe niż u dorosłych ) . Pani Profesor
Bakunowicz-Łazarczyk mimo prośby nie uzyskała w tej sprawie wsparcia
Konsultanta Krajowego w dziedzinie okulistyki .
Następnie zwrócono uwagę na fakt częstego , w ostatnim czasie pojawiania się
różnych podręczników z okulistyki dla studentów i rezydentów. Wysunięto
propozycję stworzenia przez PTO podręcznika dla rezydentów, w formie
podobnej jak BASIC , ale nie 12- tomowej. Zauważono , że polska wersja BASIC
jest już stara , i może powinniśmy przetłumaczyć istniejącą nową amerykańską
wersję , następnie ją uaktualniać . Pani Prezes oświadczyła , że najpierw
musimy prawnie uzgodnić z AAO jw. jaki sposób to zrobić .
Następnie przypomniano o konieczności podania nowych egzaminatorów EBO.
Powiedziano , że ostatnio pojawiły się nowe kryteria rekrutujące dla osób które
chcą być egzaminatorami EBO i obecnie każda tak osoba musi posiadać

rekomendacje Narodowego Towarzystwa - tu PTO . EBO chce aby egzamin
odbywał się 2 razy w roku, a nie jak dotychczas raz w roku, w specjalnie do tego
przygotowanych miejscach za które EBO uznało Paryż i Berlin.
Ustalono , ze PTO wybierze kandydatów z ośrodków akademickich.
Następnie Pani prezes przedstawiła prezentację podsumowującą Światowy
Tydzień Jaskry w Polsce. Dodała , że w roku 2018 będzie on w dniach 1116.03.2018 , a dzień badań pacjentów będzie odbywał się w piątek 16.03, gdyż
pojawiły się głosy , ze sobota jest dniem trudniejszym do zorganizowania takich
badań. Przedstawiła plany na ten rok.
Kolejnym punktem zebrania było pismo firmy Adamed , która zwraca się w nim
do PTO z prośbą o objęcie patronatem i opieką merytoryczną badania
epidemiologicznego dotyczącego jaskry ( badanie populacyjne ). Pani Prezes w
skrócie przedstawiła założenia badania, głownie podkreślające skalę tej
choroby.
Uchwałą nr 10 Wszyscy głosowali „ za” włączeniem się PTO oraz objęciem
Patronatem i opieką merytoryczną tego badania.
Następnie Pani Prezes przedstawiła sprawozdanie oraz rozliczenie finansowe z
ostatniego Zjazdu Okulistów Polskich , który odbył się w czerwcu w Krakowie (
uczestniczyło w nim 1369 osób, 9 gości zagranicznych , 286 firm z czego było 10
głównymi sponsorami ). Uchwałą nr 11 wszyscy jednogłośnie zatwierdzili
sprawozdanie i rozliczenie finansowe ze Zjazdu Okulistów Polskich w
Krakowie.
Kolejną propozycją Pani Prezes był pomysł stworzenia grantu PTO dla Młodych
Okulistów. Zadecydowano ,że będzie to 5 osób rocznie , każda osoba na 2tygodniowy wyjazd otrzyma od PTO 1500 Euro, regulamin zostanie ustalony w
najbliższym czasie. Ustalono że Grant Edukacyjny PTO zostanie w skrócie
nazwany GEPTO.

Uchwałą nr 12 jednogłośnie zatwierdzono kwotę 1500 Euro na 2-tygodniowy
Grant edukacyjny PTO / GEPTO / dla 1 osoby.
Następnie Profesor Mrukwa-Komienek przedstawiła stopień zaawansowania
przygotowań do nadchodzącego Zjazdu PTO w Katowicach. Profesor Mrukwa –
Kominek zaznaczyła , że Akademia ESCRS organizuje 1-2 sesje przy okazji
Zjazdów Krajowych , tematycznie związanych ze zjazdem , zwykle połączonych
z sesją dla rezydentów. Uchwałą nr 13 ZG PTO zatwierdził , że co roku podczas
Zjazdu Głównego PTO będzie organizowana sesja ESCRS.
Kolejnym punktem zebrania było pismo Konsultanta Krajowego w dziedzinie
okulistyki dotyczące wprowadzenia ostrości wzroku ( V = 0,6 bądź większej )
jako kryterium do operacji zaćmy .Pani Prezes przeczytała wspomniane pismo
oraz przygotowane stanowisko PTO w odpowiedzi na nie. Następnie
przedstawiła wytyczne innych państw dotyczące kryteriów kwalifikacji do
operacji zaćmy a także głębokie zaniepokojenie Polskiego Związku
Niewidomych i Przedstawicieli Pacjentów , którzy uważają pismo Konsultanta
Krajowego za wysoce krzywdzące. Ustalono ,że stanowisko PTO zostanie
uzupełnione o konieczność weryfikacji , czy faktycznie istnieje wskazanie do
zabiegu.
Następnie Pani Prezes przedstawiła odmowę dla programu lekowego „ Humiry”
, tym samym uznała ,za zasadne powołanie zespołu , który stworzy
rekomendacje postępowania w zapaleniach błony naczyniowej .
Członkowie Zarządu powołali zespół ds. zapaleń błony naczyniowej w
następującym składzie :
1.Prof.dr hab. Marta Misiuk-Hojło- przewodnicząca
2.Dr hab. n.med. Bogdan Batko
3.Dr Barbara Biziorek
4.Dr Małgorzata Lachowicz

5.Dr Barbara Kozub
Pani Prezes przypomniała o konieczności przedstawienia pozostałych
wytycznych, nad którymi trwają prace.
W kolejnym punkcie spotkania Pani Prezes zaproponowała stworzenie ankiety ,
dotyczącej konieczności stosowania soczewek torycznych refundowanych przez
płatnika publicznego podczas zabiegu operacji zaćmy Wszyscy członkowie
głosowali „ za „.
Wśród wolnych wniosków podano problem , wciąż trwający, nagminnego
zgłaszania się pacjentów na IP ostrego dyżuru okulistycznego, którzy wcale nie
potrzebują takiej pomocy, a powinny ja uzyskać w ramach nocnej pomocy
lekarskiej bądź AOSów. Pani Prezes zasugerowała , że na ostrym dyżurze
okulistycznym powinien także obowiązywać „ Triage „ .
Pani Profesor Iwona Grabska-Liberek zakończyła spotkanie i oświadczyła , że o
terminie następnego spotkania poinformuje drogą mailową .

Sekretarz ZG PTO
Lek. Marta Pietruszyńska

