Warszawa, dn. 6.04.2018r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA
PREZYDIUM ZARZADU GŁÓWNEGO PTO

W dniu 6 kwietnia 2018r. (piątek) o godzinie 12 w sali konferencyjnej Restauracji "Na Lato" odbyło
się zebranie Zarządu Głównego PTO.
W zebraniu uczestniczyło 11 członków Zarządu Głównego PTO (lista obecności w załączeniu ).

Plan Zebrania
1. Otwarcie zebrania.
2. Zatwierdzenie programu obrad i sprawozdania z poprzedniego zebrania.
3. Sprawozdanie z Tygodnia Jaskrowego.
4. Sprawy dotyczące Zjazdu Okulistów Polskich w 2018
5. Lista honorowych członków PTO
6. PTO i tworzenie historii polskiej okulistyki
a) załącznik
b) mail od dr z Afryki
7. Wydanie skryptu pod patronatem PTO ( /Basic )
8. Egzamin EBO 2019
9. Stanowisko PTO w sprawie stosowania lasera 2RT- powołanie zespołu
10. Wnioski o patronat PTO. Kalendarz imprez PTO
11. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
12. Przedstawienie planowanych działań konsultanta krajowego i MZ na 2018 rok.
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.
Po czym Pani Prezes zaprezentowała podsumowanie z przebiegu Tygodnia Jaskry. Podkreśliła , że
dzięki sponsorom, Tydzień Jaskry był bezkosztowy dla PTO , co jest wielkim sukcesem .
Pani prezes podała dane, stan na dzień 4.04 2018 : 2719 osób zostało przebadanych, 72 gabinety w
całej Polsce były zgłoszone, 253 tysiące odsłon strony PTO, nawet z zagranicy ( Francja, Peru, i inne ).
W prasie było 812 publikacji na ten temat, informacje o akcji dotarły do 26 mln osób. Koszt reklamy
akcji był szacowny na ponad 2 mln PLN , a nie kosztował PTO nic. 40 renomowanych dziennikarzy

wzięło udział w akcji. Przeprowadzono sondaż uliczny .Wysłane będą także dyplomy z
podziękowaniami dla wszystkich szpitali, gabinetów i partnerów , którzy wzięli udział w akcji.
Następnie profesor Ewa Mrukwa-Kominek omówiła stopień zaawansowania działań dotyczących
Zjazdu Okulistów Polskich.
Na stronie PTO zostanie umieszczona informacja ze zmianami, a osoby które już zapłaciły zostaną
mailowo poinformowane o konieczności zgłoszenia na dany kurs.
Następnie omówiono sprawę sesji Młodych Okulistów , która będzie przez nich zorganizowanej i na
której będzie obecny obserwator z ramienia PTO. Na najbliższym zjeździe mają odbyć się także
wybory do tej sekcji.
Jednogłośnie ustalono , że członkostwo honorowe PTO będzie nadane :
1. Khurshidowi Gibranowi
2. Seitzowi Bertholdowi
3. Cochener Beatrice
4. Zrennerowi Eberhartowi
Kolejną kwestią był konkurs , w którym ośrodek otrzyma urządzenie airflow. Pani Prezes zaznaczyła ,
że kryteria i informacje są już zamieszczone na stronie PTO a termin zgłaszania do udziału w
konkursie upływa 30.04 br.
Następnie Pani Prezes przeczytała list od Profesor Andrzeja Grzybowskiego , który zwraca się z
prośbą o skorygowanie błędów w życiorysie dr Ksawerego Gałęzowskiego oraz aby PTO stworzyło
podręcznik o historii okulistyki w Polsce. Następnie Pani prezes przeczytała mail od dr z
Johanesburga, który chce przekazać PTO przedmioty okulistyczne . Ustalono, żeby Pan doktor napisał
czym dysponuje i ile tego jest, wówczas PTO przyjmie te przedmioty.
Pani Prezes złożyła gratulacje Pani profesor Bożenie Romanowskiej-Dixon z okazji 50-lecia
brachyterapii w Polsce oraz wydania książki z tego zakresu.
Profesor Iwona Grabska-Liberek poinformowała , że zostało wysłane do Ministra Zdrowia stanowisko
ZG PTO w sprawie przywrócenia rezydentur z okulistyki.
W dalszej kolejności Pani Prezes pogratulowała osobom, którzy zostali członkami Grupy Ekspertów
przy Ministerstwie Zdrowia ustalającej kryteria kwalifikacji do operacji zaćmy w Polsce. Z ramienia ZG
PTO są to : prof. Bożena Roamnowska-Dixon, prof. Wojciech Lubiński, prof. Iwona Grabska-Liberek
oraz prof. Marek Rękas, prof. Jerzy Szaflik, prof. Robert Rejdak, prof. Tomasz Żarnowski , Maciej
Miłkowski. Zaznaczono, że pełna dokumentacja odnośnie już ustalonych kryteriów przez
Konsultanta Krajowego, interwencji PTO i wszelkich pism z tym związanych jest dostępna na stronie
PTO .

Kolejną kwestią był grant PTO – GEPTO. Do PTO wpłynęło 6 wniosków , wszystkie spełniały kryteria .
W związku z tym ,że jest tylko 5 miejsc decydowała kolejność złożenia kompletnego wniosku.
Jednocześnie jednogłośnie podjęto uchwałę, że wnioski uczestnictwa w grancie PTO- GEPTO na
następny rok będą składane do ko końca grudnia poprzedniego roku. Po tym terminie ZG wyłoni
osoby , które będą spełniać wszystkie kryteria . Zarząd ustalił , że grant będzie przyznawany dla 6
osób- w tym dla 3 w trakcie specjalizacji i 3 po skończonej specjalizacji. Brana będzie pod uwagę
ocena merytoryczna kandydata ( liczba wystąpień, publikacji oraz zaangażowanie merytoryczne w
pracy ) , potwierdzona przez kierownika kliniki , w której kandydat pracuje.
Następnie Pani Prezes przeczytała pismo, wysłane również do Prezydenta i Premiera RP podważające
kwalifikacje Pana profesora nadzw. Andrzeja Grzybowskiego , zawierające informacje , że jego
publikacje są plagiatem i nie zasługuje on na tytuł Profesora zwyczajnego.
Następnie poruszono temat egzaminu EBO. Jak będzie formalnie wyglądało uznanie go w Polsce.
Przytoczono tekst ustawy, w której wyraźnie napisane jest że europejski egzamin specjalizacyjny z
okulistyki zdany od 1.01.2019 będzie równoważny z polskim oraz że aby egzamin ten był uznany
potrzebny jest certyfikat , wydany przez PTO , stwierdzający autentyczność zdanego egzaminu EBO.
Jednocześnie wymieniono kto z Polski jest egzaminatorem EBO , są to: doc. Justyna Izdebska, doc.
Marcin Stopa, prof. Anna Machalińska, prof. Jacek Szaflik . prof. Ewa Mrukwa-Kominek, doc. Erita
Filipek, doc. Agnieszka Kubicka-Trząska, doc. Katarzyna Michalska- Małecka, dr Wojciech Gosławski.
Kolejną poruszoną przez Prezes kwestią była kwestia wydania skryptu z okulistyki, na temat : jak
prawidłowo odpowiadać na pytania na egzaminie ustnym.
Następnie Profesor Iwona Grabska-Liberek poruszyła kwestię zastosowania lasera 2RT oraz że są
doniesienia o szkodliwym wpływie tego lasera na oko. Zarząd powołał zespół , który opracuje
stanowisko faktycznego stanu wiedzy o laserze 2RT. W jego skład będą wchodzić :
-Prof. Bożena Romanowska -Dixon
-Prof. Jacek Szaflik
-Prof. Wojciech Lubiński
Pani Prezes zakończyła zebranie i oznajmiła , że następne spotkanie ZG PTO odbędzie w czwartek ok
godziny 15 podczas Zjazdu PTO w Katowicach.

Sekretarz ZG PTO
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