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INTERPELACJA

Szanowna Pani Dyrektor,

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki zostało powołane do życia 18 sierpnia 1994 roku, -w tym

momencie uzyskując status obserwatora w Europejskiej Radzie Optometrii i Optyki (ECOO). Od

początku funkcjonowanie PTOO skupiało swoją działalność na:

● propagowaniu światowych standardów optometrii,

● kształceniu w dziedzinie optometrii i optyki,

● krzewieniu zasad etyki zawodowej,

● działaniu na rzecz rozwoju optometrii w Polsce.

Z tego względu kolejne Zarządy Towarzystwa podejmowały współpracę z Ministerstwem

Zdrowia w celu opracowania kierunku regulacji zawodu optometrysty.

Dlatego też z uwagą i nieukrywaną radością przyglądamy się pracom nad projektem ustawy o

innych zawodach medycznych (nr projektu UD382). Pierwsze wpisy na stronie legislacji pojawiły się w

styczniu 2022 (publikacja w systemie 22/01/2022). W maju tego roku zamieszczono na stronie legislacji

dodatkowe uwagi resortów oraz poszczególnych ministerstw do projektu ustawy (publikacja w sytemie
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17/05/2022). W wykazie załączonych dokumentów oraz w postępie prac nie zostały jednak ujęte uwagi

stowarzyszeń, w tym opinia Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki oraz Krajowej Rzemieślniczej

Izby Optycznej.

Po analizie uwag zgłaszanych przez poszczególne resorty, w tym Ministerstwo Edukacji i Nauki

zakładamy, już trwają intensywne prace nad nad wprowadzeniem sugerowanych zmian w projekcie.

Niestety nie posiadamy dokładnych informacji o postępie prac i zaawansowaniu wprowadzania zmian w

dokumencie.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje na temat stanu

postępu prac nad wprowadzeniem poprawek do projektu ustawy o innych zawodach medycznych

oraz o planowanych działaniach w tym zakresie. Jeśli to możliwe zwracamy się również o

możliwość wglądu w zapisy projektu dotyczące zawodu Optometrysty.

Na zakończenie miło nam poinformować, że kolejne Walne Zebranie Europejskiej Rady

Optometrii i Optyki (ECOO) będzie miało miejsce w Polsce, w Poznaniu, w dniach 11-14 maja 2023

roku. Równolegle odbędzie się najważniejsze w Europie wydarzenie edukacyjne: Europejska Akademia

Optometrii i Optyki. PTOO jako lokalny organizator tego wydarzenia otrzymał prośbę od

przedstawicieli uczelni kształcących optometrystów w Polsce oraz innych stowarzyszeń naukowych i

branżowych o przygotowanie spotkania wyżej wymienionych instytucji z radą ECOO w celu omówienia

ścieżek uzyskania kwalifikacji i spodziewanych efektów kształcenia, które miałyby szansę zaistnieć w

Polsce. Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli otrzymamy stanowisko w tej sprawie również ze strony

Ministerstwa Zdrowia.
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