Warszawa, dn. 30.11.2017 r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA
PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTO

W dniu 30.11. 2017 r. (piątek) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Hotelu
Courtyard by Marriott Warsaw Airport w Warszawie odbyło się zebranie
Zarządu Głównego PTO.
W zebraniu uczestniczyło 10 członków Zarządu Głównego PTO (lista obecności
w załączeniu).
Plan Zebrania Zarządu Głównego PTO 30.11.2017 Warszawa
1.Otwarcie zebrania
2.Zatwierdzenie programu obrad i sprawozdania z poprzedniego zebrania
3.Tydzień jaskrowy w 2018 r
4. Inicjatywa Choosing Wiesely
5. Sprawy dotyczące Zjazdu Okulistów Polskich w 2018
- przedstawienie przez prof. Mrukwę –Kominek wstępnego programu Zjazdu
6.Wnioski o patronat PTO. Kalendarz imprez PTO.
7.Sprawy bieżące, wolne wnioski.
8. AAO – Basic ( mail ).

9. Przedstawienie planowanych działań konsultanta krajowego i MZ na 2018
rok.

Przebieg zabrania:
Pani Prezes , Profesor Iwona Grabska-Liberek otworzyła zebranie oraz
poinformowała , że Profesor Marek Rękas nie będzie uczestniczył w zebraniu
ZG z powodów służbowych .
Po czym wszyscy członkowie ZG jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z
poprzedniego zebrania oraz zatwierdzili porządek obrad.
Pani Prezes omówiła przygotowania do Światowego Tygodnia Jaskrowego ,
który ma się odbyć 11-17 marca 2018 roku. Podkreśliła , że akcja ma na celu
dotarcie do jak największej liczby osób. Będzie w nią zaangażowane kilka firm .
Dystrybuowane będą plakaty informacyjne. Poprzez media i środki masowego
przekazu będą rozpowszechniane informacje o akcji, w tym także Kościół . W
planach jest uruchomienie specjalnej infolinii. Podczas Tygodnia Jaskry ma
odbyć się także Polskie Forum Jaskry , nie jest jeszcze ustalony termin. Wzorem
lat ubiegłego roku planowana jest telekonferencja między Warszawą,
Szczecinem i Wrocławiem .
Następnym tematem była inicjatywa Choosing Wisely, w której wdrażanie jest
zaangażowane PTO. Poruszono kwestię korzystania z zaleceń amerykańskich i
australijskich Choosing Wisely . Jest możliwe odniesienie się do zaleceń
zagranicznych Towarzystw , ale po uzyskaniu ich zgody .
Następnie poruszono kwestię „ Polskich Basiców „, która była poruszana także
na poprzednich zebraniach. Kolejną poruszoną kwestią była ilość okulistów na
mieszkańca w Polsce. Odniesiono się do informacji , które ilustrują zbyt dużą
ilość okulistów w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Stwierdzono , że w Polsce
rozkład jest ilości okulistów na 1 mieszkańca jest nieprawidłowy, bo są tereny
że jest faktycznie wielu okulistów , a są takie gdzie jest ich zbyt mało.
Następnie Pani Prezes poruszyła temat braku rezydentur z okulistyki ( na skutek
przesunięcia środków na specjalizacje deficytowe tkj. pediatria czy
anastezjologia ). Ustalono jednogłośnie , że PTO wystosuje pismo , w którym
stanowczo sprzeciwia się brakowi rezydentur z okulistyki .

W następnej kolejności Pani Profesor Iwona Grabska-Liberek zwróciła uwagę na
formę promocji i funkcjonowania Fundacji „ Okulistyka 21 „. Pokazała , że
Fundacja ta oferuje na swojej stronie między innymi wyjazdy na staże w
zakresie chirurgii okulistycznej do Indii.
W dalszej części przedstawiano , co czeka nas okulistów ze strony firm
medycznych. Wprowadzony Kodeks Etyki firm farmaceutycznych nie zezwala na
sponsorowanie wyjazdów lekarzy na konferencje czy zjazdy. Jedyną
możliwością pozyskania środków na udział z konferencji będzie grant, o który
lekarze mogą ubiegać się w firmach farmaceutycznych.
. Następnie Profesor Ewa Mrukwa-Kominek przedstawiła wstępny plan Zjazdu
Okulistów Polskich w 2018 r. Poinformowała , że podczas Zjazd odbędzie się 12
kursów. Odbędzie się także sesja zagraniczna oraz sesja ESCRS . Wśród tematyki
wykładów będą :
„ Cataract Surgery in retinal diseases Patients”
“Diabetic Patients – is problem or not “
“Hyperopic Patients “
“ Post refractive Surgery “
“ Multifocal lenses for difficult Patients “
Uchwałą nr 14/2017 jednogłośnie Zarząd zgodził się na zorganizowanie Sesji
Młodych Okulistów , którą oni sami zorganizują . Sesja ta będzie symultaniczna
z Sesją Pielęgniarską .
Uchwałą nr 15/2017 jednogłośnie ustalono, że jeżeli firma farmaceutyczna chce
zaprosić własnego wykładowcę na Zjazd PTO , to zobowiązana jest do
opłacenia uczestnictwa dla niego na rzecz PTO.
Zarząd ustalił terminy zgłaszania prac na Zjazd Główny :
1.Ostateczny termin zgłaszania tematów kursów : 18.02.2018

2.ostateczny termin zgłaszania tematów wystąpień i abstraktów : 18.03.2018
Następnie poruszono kwestię egzaminatorów EBO oraz , że ostateczny termin
zgłoszenia kandydata to 15.12.2017 roku. Przestawiono kandydaturę dr
Wojciecha Gosławskiego . Pan doktor spełniał wszystkie niezbędne kryteria
więc uchwałą nr 16/2017 Zarząd Główny zaakceptował jego kandydaturę na
egzaminatora EBO. Profesor Ewa Mrukwa-Kominek jako członek ESCRS jest
także egzaminatorem EBO-ESCRS.
Wśród wolnych wniosków wyrażono zaniepokojenie obecną sytuacją
stosowania komórek macierzystych w okulistyce. Pani Prezes zaproponowała ,
aby PTO wydało opinię dotyczącą stosowania lasera 2RT.
Zamykając zebranie Pani Prezes podziękowała wszystkim za przybycie oraz
oznajmiła , że o kolejnym zebraniu poinformuje drogą mailową .

Sekretarz ZG PTO
Lek. Marta Pietruszyńska

