EUROPEAN CONTACT LENS SOCIETY OF OPHTHALMOLOGISTS
SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DES OPHTALMOLOGISTES CONTACTOLOGUES
EUROPÄISCHE AUGENÄRZTLICHE GESELLSCHAFT FÜR KONTAKTLINSEN
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V průběhu 37. kongresu ECLSO, konaného ve dnech 22. – 24. 6. 2007 v belgických
Antwerpách, byla Česká republika přijata za člena této organizace.
Co tomu předcházelo ? Nemalé úsilí a více než 2 roky vyjednávání. Ale nejen to. Dovolte mi,
abych Vás o tom podrobněji informoval.
Již delší dobu řadu zkušenějších kolegů hnětlo, že stejně jako v jiných oborech, tak
i v kontaktologii, nás po roce 1989 začaly různé organizace ze zemí Evropské unie
pozdvihovat na „evropskou úroveň“. Přestože jsme průkopnickou zemí v měkkých
hydrogelových kontaktních čočkách a vždy u nás byl dobře propracovaný systém aplikace
kontaktních čoček školenými odborníky a přestože právě naši oftalmologové a optometristi
zaučovali před lety kolegy v jiných zemích, jak měkké kontaktní čočky aplikovat a jak o ně
správně pečovat, dostali jsme se i zde do pozice zaostalce z postkomunistického tábora,
kterému je dlouhodobým školením a poučováním třeba dopomoci na přijatelnou úroveň.
Samozřejmě, jen hlupák se brání rozšiřování vědomostí a získávání nových informací
a pravda, informační systémy u nás byly všeobecně zakrnělé nebo spíše tendenčně potlačené.
Nicméně pokud nám byli jako lektoři nabízeni kolegové z jiných postkomunistických
východoevropských zemí jen proto, že už do ECLSO byli začleněni, pochopili jsme, že jediný
způsob jak „Evropu“ informovat, že také existujeme a umíme, je vstoupit do evropské
kontaktologické organizace.
Různých světových nebo evropských organizací spojujících odborníky v oblasti kontaktních
čoček je celá řada. Od různých asociací výrobců (ACLM) po mezinárodní organizaci učitelů
kontaktologie (IACLE). Ovšem evropská organizace odpovídající České kontaktologické
společnosti neexistuje. Buď se jedná o svazy optiků, nebo oftalmologů. To co se podařilo
u nás, tedy začlenit oftalmology a optometristy do jedné dobře spolu fungující pospolitosti,
nemá v zahraničí obdobu. Máme se tedy čím pochlubit, ale zároveň stojíme před problémem,
jak se začlenit a tedy „znovu objevit“ v Evropě, když se poněkud vymykáme.
Nejbližší evropskou kontaktologickou organizací, jejíchž kongresů se někteří naši odborníci
několik posledních let pravidelně zúčastňují, je právě ECLSO, tedy Evropská společnost pro
kontaktní čočky, ovšem jen oftalmologů. A tady jsme narazili na zásadní problém při
vyjednávání o našem členství. ČKS se chtěla stát členem ECLSO jako taková a chtěla nabýt
charakteru národního zástupce v této organizaci. To však nebylo možné, protože naše
společnost sdružuje nejen oftalmology. Členství pouze pro oftalmology je jedním ze
základních pravidel ECLSO. Dohodli jsme se tedy s čelnými představiteli této organizace
(předseda, místopředseda, sekretář), že 10 lékařů, členů ČKS, vstoupí jako jednotlivci do
ECLSO a vytvoří tam národní skupinu, to vše pod gescí ČKS. Tato zdánlivě jasná a přehledná
situace, která podle našeho soudu (stejně tak i podle některých „rozumnějších“ zástupců
ECLSO) měla snadno vést k vytčenému cíli, nenašla po více než půldruhém roce řešení. Vždy
se mělo rozhodnout až na některém příštím zasedání orgánů ECLSO. Pak se nám z kuloárů
doneslo, že někteří ortodoxní zástupci v ECLSO trvají na „čisté organizaci“, tedy národní
zástupci musí být příslušní k organizaci, která sdružuje pouze oftalmology. Protože nechceme
ustupovat z našich zvyklostí a tradic (ČKS) a zároveň chápeme nutnost mezinárodního,
respektive evropského začlenění, nezbylo nám, než se uchýlit k následujícímu řešení.

Skupina cca 10 oftalmologů, kteří souhlasili po našem oslovení se vstupem do ECLSO,
formálně založila, v rámci ČKS, „skupinu oftalmologů“, tzv. CCLSO (Czech Contact Lens
Society of Ophthalmologists), která si vzala za své stanovy ČKS, nezřídila žádné nové orgány
a nemá žádné jiné ambice, než začlenit svým prostřednictvím ČKS do ECLSO a její členství
tak i nadále zaštítit. V čele této skupiny lékařů stojí prezident ČKS MUDr. Pavel Rezek, CSc.,
což je neklamným důkazem nedělitelnosti naší kontaktologické společnosti. Sama jeho osoba
nutně potlačuje jakékoli separatistické myšlenky již v jejich zárodku. Přesto však byly
vysloveny obavy, zda tento akt nevyvolá, byť nepodložené, spekulace o možnosti rozdělení
ČKS na lékaře a optometristy. Tady chci všechny členy naší společnosti ubezpečit, že tomu
tak opravdu není. I z těchto důvodů jsem nakonec finální jednání s ECLSO, konkrétně
s panem Mélym, vedl osobně já (samozřejmě v souladu s usneseními rady společnosti),
chemik, ne lékař a byl jsem osobně přítomen na valné hromadě ECLSO, kde bylo zvoleno
nové vedení této společnosti (prezidentkou se stala Florence Malet) a kde byli přijati noví
členové, mezi nimi zástupci České republiky. A tak se i stalo, že nám nakonec byla milosrdná
i angličtina. Noví zástupci se povstáním ze židle měli svému okolí představit. Díky překladu
titulu CSc. jeho ekvivalentem PhD jsem byl vyzván jako Dr. Michálek, pověřenec Dr. Rezka.
Než připojím na závěr svého článku seznam jmen oftalmologů, kteří nás budou v ECLSO
zastupovat, chci konstatovat, že je dobře, že jsme konečně ostatní Evropě opět viditelní, ale že
se pro nás jinak nic nemění. Nemáme žádné falešné představy o dalších přínosech našeho
členství v ECLSO, ale pevně věříme, že to, co se nám podařilo od založení České
kontaktologické společnosti v roce 1993 v jejím rámci vybudovat, budeme jen zhodnocovat
a všichni společně se zasloužíme o to, aby její kořeny byly pevné, zdravé a silné.
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Abstrakta některých přednášek přednesených na XIII. výročním sjezdu
Pokračování
Na dalších stránkách najdete, jak jsme slíbili, tabulky kontaktních čoček na našem trhu
seřazených podle jednotlivých distributorů.

