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PrĤzkum aplikace kontaktních þoþek v ýeské republice v roce 2009
Bc. Alice Pešinová

Již pátým rokem se þlenové ýeské kontaktologické spoleþnosti podílí na mezinárodním
projektu Contact Lens Prescribing, který analyzuje kontaktologickou praxi v rĤzných zemích
svČta. Poþet respondentĤ (oftalmologĤ a optometristĤ) zapojených do tohoto projektu
každoroþnČ stoupá. V loĖském roce bylo do studie zahrnuto 22 429 nositelĤ z 27 zemí svČta.
V tomto þlánku vám pĜinášíme analýzu dat získaných v roce 2009 v ýR. Letos bylo do
studie zahrnuto 746 nositelĤ kontaktních þoþek. Dotazník vyplnilo celkem 21 oftalmologĤ
a 65 optometristĤ, tj. vyplnČný dotazník nám zaslal cca každý desátý þlen ýeské
kontaktologické spoleþnosti. Všem respondentĤm dČkujeme – poþet vyplnČných dotazníkĤ
oproti loĖskému roku je dvojnásobný a poþet nositelĤ zahrnutých do letošní národní studie se
blíží standardĤm bČžným pro zemi velikosti ýR. Díky tomu poskytují námi sebrané údaje
v rámci mezinárodní analýzy skuteþnČ validní informaci.
Pozn: v tomto þlánku nejsou uvádČny údaje z roku 2008, protože jejich relevance je kvĤli
malému poþtu respondentĤ diskutabilní.
Z dat je patrné že prĤmČrná délka praxe kontaktologĤ v ýR se pohybuje kolem 9,5 roku,
pĜiþemž nejdelší je 37 let. V souboru pĜevládají malá stĜediska (do 700 klientĤ). PrĤmČrný
vČk nositelĤ kontaktních þoþek je 29 let.
Graf þ.1 zobrazuje podíl mužĤ a žen mezi nositeli kontaktních þoþek. Trend nárĤstu poþtu
mužĤ mezi nositeli se zastavil a procento jejich zastoupení kleslo pod úroveĖ roku 2006:
(2005 - 29%, 2006 - 32%, 2007 - 36%, 2009 – 31%).
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Graf þ.2 znázorĖuje rozdČlení aplikací þoþek podle typu nositelĤ. Procento nových aplikací
stále narĤstá: (2005 – 38%, 2006 – 48%, 2007 – 52%, 2009 - 55% ).
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Na grafu þ.3 je vidČt procentuální zastoupení jednotlivých typĤ þoþek podle jejich designu.
U torických þoþek je znovu meziroþní nárĤst nejvýraznČjší (2005 – 12%, 2006 – 15,1%,
2007 – 17,5%, 2009 – 22,1%). Zajímavý nárĤst je i u þoþek multifokálních: (2007 – 3%,
2009 – 4,6%).
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Následující graf (graf þ.4) zobrazuje rozdČlení aplikovaných þoþek podle frekvence
výmČny. Stále roste procentuální zastoupení jednodenních þoþek: (2005 – 11,9%, 2006 –
12,4%,
2007 – 15,7%, 2009 – 16,4%). Naopak þtrnáctidenní þoþky zaznamenaly pokles:
(2007 – 37,3%, 2009 – 32,2%). UvolnČné místo prakticky pĜesnČ vyplnily þoþky mČsíþní
(2007 – 42%, 2009 – 48%).
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Na grafu þ.5 je zobrazen režim nošení. Aplikace prodlouženého nošení stále kolísá (a to
v pravidelných cyklech), v tuto chvíli jeho obliba mírnČ klesá: (2005 – 11%, 2006 – 8%,
2007 – 11%, 2009 – 9%).
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Graf þ. 6 znázorĖuje procentuální zastoupení aplikovaných þoþek podle materiálu. Stále je
patrná rostoucí obliba silikonhydrogelĤ. To do urþité míry jistČ koresponduje i se stále se
zvyšující nabídkou v této oblasti. NicménČ již v roce 2007 tento materiál pĜekonal
nadpoloviþní vČtšinu všech aplikací (2005 – 26%, 2006 – 37,1%, 2007 – 50,6%, 2009 –
58,9%). Naopak þoþky vyrobené z hydrogelu s obsahem vody 40-60% zaznamenaly od roku
2007 pokles o 6,5%: (2007 – 28,1%, 2009 – 21,6%).
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Z následujícího grafu (graf þ.7) je patrné, že již více než polovina nositelĤ používá þoþky
dennČ. V roce 2007 to bylo 45,6% nositelĤ, v roce 2009 to je 51,9%.
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Výsledky celosvČtové studie budou k dispozici zaþátkem roku 2010. Jejich srovnání s našimi
daty opČt zveĜejníme v Kontaktologických listech. JeštČ jednou dČkujeme všem, kteĜí se
zasláním vyplnČného dotazníku zapojili do mezinárodního projektu Contact Lens Prescribing.
Letos v nČm díky vám nejen ýKS, ale i ýeská republika, hraje dĤstojnou roli, která tradici
naší kontaktologie pĜísluší.

************ NYMBURK SE BLÍŽÍ ***************
XVI. kongres ýKS, o.s., tedy tradiþní výroþní sjezd spoleþnosti, se koná
ve dnech 6. - 8. 11. 2009
ve Sportovním centru Nymburk
OpČt workshop

V prĤbČhu sjezdu poĜádá firma Carl Zeiss 2 workshopy. Jejich téma je „Akomodaþní vyvážení, metody a

postupy“ a „Analýza vad v binokulárním vidČní“.

ýasový harmonogram workshopĤ je uvedený v programu sjezdu. PĜihlášky a platba budou pĜijímány u registrace.

XVI. Výroþní sjezd v Nymburce je Akreditovaná akce
ýLK.

XVI. výroþní sjezd ýKS, o.s., je akce garantovaná ýLK. V souþasné dobČ oþekáváme písemné rozhodnutí

Rada ýKS, o.s. rovnČž odeslala žádost o pĜidČlení kreditĤ pro kontinuální vzdČlávání optometristĤ
Spoleþenstvu þeských optikĤ a optometristĤ. V souþasné dobČ oþekáváme písemné rozhodnutí SýOO.

Tradiþní akce:
Odborný program na vysoké úrovni, výstava firem, ústní prezentace firem, spoleþenský veþer, sportovní turnaje.
Množství relaxaþního vyžití jako je napĜíklad víĜivka, bazén, tenis, stolní tenis apod. V pĜípadČ pČkného poþasí je
možno využít pĜilehlého parku a cest kolem Labe k procházkám, anebo k bruslení. Na všechny uvedené akce Vás
srdeþnČ zveme.

NOVINKA: FOTOSOUTċŽ
V rámci pĜípravy XVI. výroþního sjezdu ýKS, o.s. v Nymburku vyhlásila Rada ýKS soutČž o
nejlepší fotografii kontaktní þoþky.
VítČzové fotosoutČže budou veĜejnČ vyhlášeni a ocenČni v prĤbČhu slavnostního veþera.

Nenechte si ujít:

Odborné pĜednášky, firemní symposia, kulatý stĤl

SoutČž o nejlepší studentský pĜíspČvek

– Jak jistČ všichni víte, je nedČlní ranní blok vČnován
studentským pĜíspČvkĤm. Již po páté probČhne soutČž o Nejlepší studentský pĜíspČvek. Na prĤbČh soutČže bude
dohlížet odborná porota pod vedením prof. MUDr. Blanky BrĤnové. Hlavní cenou pro vítČze bude bezplatná úþast
na XVII. Výroþním sjezdu ýKS v roce 2010.

! Prosíme o dochvilnost pĜi zahájení každého pĜednáškového bloku !

Valná hromada
Nejvyšším orgánem ýeské kontaktologické spoleþnosti je její valná hromada. ýinnost spoleþnosti mĤžete ovlivnit
svým aktivním pĜístupem. Spolurozhodujte o životČ ýKS, o.s.!
VH zaþíná v sobotu po obČdČ.

UpozornČní

Z dĤvodu velkého poþtu pĜihlášených úþastníkĤ sjezdu nemĤžeme:
1) V tuto chvíli garantovat všem ubytování ve Sportovním centru. NČkteĜí úþastníci budou ubytováni
v hotelu Ostrov, který je vzdálen 10 min. chĤze od Sportovního centra.
2) Prosíme , abyste využili možnost registrace už od dopoledních hodin. PĜedejdete tak vytváĜení fronty
pĜi registraci a zbyteþnému zdržení.
3) Nelze akceptovat zmČny ubytování pĜi registraci

TČšíme se na spoleþnČ strávený pĜíjemný podzimní víkend v Nymburce.
SponzoĜi XVI. výroþního sjezdu v Nymburce 6. – 8.11.2009

Zlatý sponzor:
Johnson & Johnson
StĜíbrní sponzoĜi:
Alcon
Ciba Vision
Neomed
Meoph
Optimum Distribution - Bausch & Lomb
Wichterle & Vacík
Geodis
Ursapharm
Wilens
Ostatní sponzoĜi:
Oculus
Wixi
Carl Zeiss

Program XVI. výroþního sjezdu ýKS - Nymburk, 6. - 8. 11. 2009

Pátek 6.11.
9.00 - 12.30

Registrace (dále prĤbČžnČ)

12.30

ObČd

14.00

Zahájení sjezdu a otevĜení výstavy

14.20 - 16.15

PĜednášky

14.20 - 14.45
14.45 - 15.05

M. Filipec:
Etiopatogeneze, diagnostika a léþba akantamébové keratitidy
R. Klemensová: Akantamébová keratitida v souvislosti s nošením kontaktních þoþek;

úþinnost dezinfekþních roztokĤ proti akantamébám

T. Haberland: " Respektujete aktuální zákony o zdravotnických prostĜedcích ve své
kontaktologické praxi?"
15.25 - 15.45 J. Novák:
Využití mČĜení aberací lidského oka a jejich analýzy pĜi korekci zraku
15.45 - 16.05 P. Studený:
Crosslinking
16.05 - 16.15 Diskuse
15.05 - 15.25

16.15 - 16.40 PĜestávka
16.00 - 18.00

Workshop firmy Carl Zeiss
„Analýza vad v binokulárním vidČní“
max.8 úþastníkĤ
pĜihláška + platba u registrace

16.40 - 18.10 Johnson & Johnson Symposium
16.40 - 17.40 I. Tranoudis
17.40 - 18.00 J. Vrba
18.00 - 18.10 Diskuse

Kontaktní þoþky v roce 2009: Moderní materiály, jejich design a použití
Aplikace torických þoþek v praxi

18:10 - 19:00 Panelová diskuse
18.10 - 19.00

S. Háþiková, J. Michálek, J. Vrba Potkali se u Kolína II aneb Kontaktní þoþky
a jak snadno a rychle dosáhnout komplikací

19.00

VeþeĜe

Program XVI. výroþního sjezdu ýKS - Nymburk, 6. - 8. 11. 2009
Sobota 7. 11.
7.30

SnídanČ

8.45 - 9.40 Odborné firemní pĜednášky
8.45 - 9.00 Ursapharm
9.00 - 9.20 Optimum Distribution - Jednodenní torické þoþky Bausch & Lomb
9.20 - 9.40 Alcon - Biokompatibilita roztoku Opti Free RepleniSH
9.40 - 13.15

Odborná firemní symposia

9.40 - 10.40

Meoph Symposium

9.40 - 10.10 T. Haberland Hydrogely versus Silikonhydrogely
10.10 - 10.40 T. Haberland
10.40 - 11.00 PĜestávka
11.00 - 12.15 Neomed Symposium
11.00 - 11.35 J. Rogers Biofinity Torické þoþky
11.35 - 12.05 Neomed – odborná firemní pĜednáška nové silikonhydrogelové þoþky
12.05 - 12.15 Diskuse
12.15 - 13.15 Novartis CIBA-Vision Symposium
12.15 - 12.45 Academy for Eyecare Excellence™
12.45 - 13.15 AIR OPTIX™ AQUA MULTIFOCAL

13.15 - 14.30

ObČd

14.30 - 16.00

Valná hromada

16.00

Volno – Turnaje

16.00 - 18.00 Workshop firmy Carl Zeiss
„Akomodaþní vyvážení – metody a postupy“
max.8 úþastníkĤ
pĜihláška + platba u registrace
20.30

Slavnostní veþeĜe ( pĜípitek 20.45 )

Program XVI. výroþního sjezdu ýKS - Nymburk, 6. - 8. 11. 2009

NedČle 8. 11.
8.00

SnídanČ

9.00 - 13.15

PĜednášky

Studentské pĜíspČvky 9.00 - 10.30 (soutČž o nejlepší studentský pĜíspČvek)
9.00 - 9.15 P. Betlachová: Heteroforie a zrakový trénink
9.15 - 9.30 Š. ěihošková:
Zajímavosti ze svČta kontaktních þoþek
9.30 - 9.45 A. BĜízová:
Syndrom suchého oka
9.45 - 10.00 I. Streitová:
Úskalí víceohniskových kontaktních þoþek
10.00 - 10.15 B. Ondroušková: Brýle pro Ĝidiþe
Porovnání hodnot kontrastní citlivosti u korekce brýlovou a kontaktní
10.15 - 10.30 P. Kopáþová:
þoþkou
10.30 - 10.45 Diskuse
10.45 - 11.15

PĜestávka

11.15 - 11.20 Vyhlášení nejlepšího studentského pĜíspČvku
11.20 - 11.40 F. Dabóczi: Kazuistika - dva roky þoþka na oku
11.40 - 12.00 J. Cendelín: Akomodace: Novinky v teorii a praxi; máme již reálnou možnost její
náhrady?
12.00 - 12.20 G. Mahelková: Mikroskopické vyšetĜení rohovky in vivo
12.20 - 12.40 A. Sendler:
VzkĜíšení sklerálních þoþek
12.40 - 13.00 Diskuse
13.10 - 13.15 Ukonþení sjezdu
13.15

.

ObČd

Požadavky na technické parametry pĜednášek:
Odborné pĜednášky i firemní prezentace požadujeme v programu powerpoint, na nosiþi CD (DVD) nebo
USB klíþi. K dispozici bude i projekþní zaĜízení overhead.
Žádáme všechny pĜednášející aby své pĜíspČvky pĜedali minimálnČ 2 hodiny pĜed zaþátkem prezentace
( pĜednášky ranních blokĤ den pĜedem ) v registraþní místnosti.
ZodpovČdná osoba za ýKS: Bc. Daniel Szarvas

ZmČna programu vyhrazena

!!!!!!!!!!!! UZÁVċRKA SOUTċŽE PRODLOUŽENA !!!!!!!!!!!!
FotosoutČž ýKS
V rámci pĜípravy XVI. výroþního sjezdu ýKS v Nymburku vyhlašuje Rada ýKS
soutČž o nejlepší fotografii kontaktní þoþky.
SoutČžit se bude ve dvou kategoriích:
x

Kontaktní þoþka a oko

x

Kontaktní þoþka v umČlecké fotografii

Pravidla soutČže:
1. SoutČže se mohou zúþastnit všichni þlenové ýKS.
2. Poþet fotografií není omezen, mohou být provedeny na štČrbinové lampČ nebo bČžným
fotoaparátem, zaslány musí být v digitální podobČ, nejlépe v kompresním formátu
.JPG. Velikost není omezena, musí být dostateþná pro zhotovení fotografie formátu
30x40. Fotografie zasílejte na adresu Sekretariátu ýKS: info@cks.cz
3.

UzávČrka pro zaslání fotografií je prodloužena do 23.10.09,
16:00 hod.

4. Z došlých snímkĤ bude radou ýKS vybráno maximálnČ 30 fotografií (15 v každé
kategorii), které postoupí do užšího kola konaného v prĤbČhu XVI.sjezdu ýKS
v Nymburku.
5. Vybrané fotografie budou v prĤbČhu sjezdu vyvČšeny ve formátu 30x40 na vhodném
místČ Sportcentra a úþastníci sjezdu svými hlasy rozhodnou o nejlepším snímku.
6. VítČzové fotosoutČže budou veĜejnČ vyhlášeni a ocenČni v prĤbČhu slavnostního
veþera, 7. 11. 2009, v Nymburku.
7. ýlenové rady ýKS a její revizní komise mohou být vyhlášeni, ale nemohou být
ocenČni. OcenČní pak získá další v poĜadí.
HodnČ zdaru všem úþastníkĤm pĜeje Rada ýKS !!!

!!!!!!!!!!!!


UZÁVċRKA SOUTċŽE PRODLOUŽENA !!!!!!!!!!!!

Prim. MUDr. Jaroslav Meisels.

Po dlouhé tČžké nemoci zemĜel v noci z 20. na 21. záĜí doktor Jaroslav Meisels.
Takovou jednoduchou vČtou oznamovací jde udČlat krátkou teþku za jedním lidským životem.
SamozĜejmČ, je možné vyjmenovat ještČ všechny funkce a všechny pĜíbuzenské vztahy, jak se
to obvykle dČlá. V žádném pĜípadČ tím však nelze vyjádĜit, jaký to byl skuteþnČ þlovČk, co
cítil ke svým blízkým a co oni cítili k nČmu. Kolik mČl pĜátel a kolik mČl kamarádĤ, jak rádi
se s ním setkávali a hovoĜili s ním.
Jaroslav byl vskutku renesanþní þlovČk, tak jak to chápeme dnes. Byl velmi vzdČlaný
a neuvČĜitelnČ seþtČlý. O všech oblastech, o které myšlenkou jen zavadil, si získal dostatek
informací, které velmi dobĜe vstĜebal a uložil v hlavČ k dalšímu použití, které se vždy
naskytlo. Jeho znalost literatury byla úžasná, vždy mČl po ruce pĜípadný citát, nebo nČjakou
pČknou, nejþastČji židovskou, anekdotu.
Byl úžasný vypravČþ, jeho suchý humor
doprovázený hranou naivitou byl neodolatelný a zachycení událostí z jeho pohledu
neopakovatelné.
Díky této své vypravČþské schopnosti byl i velmi dobrý spíkr. Jeho pĜednášky, doplĖované
skvČlými historkami ze života a z vlastních, mimochodem velmi bohatých, zkušeností, byly
zlatým hĜebem sjezdĤ, školení, sympozií a podobných akcí. Co na tom, že obvykle mČl potíže
s þasovým limitem, když ho všichni napjatČ poslouchali a jeho pĜedstavení jen hltali.
Velkou Jaroslavovou zálibou byla jeho milá cimbálovka, kde svĤj mnohostranný talent mohl
naplno rozvinout a vstoupit tak i na pole hudby, kterou velice miloval. Tuto svou pozici mČl
moc rád a jeho láskyplné veselé historky ze života kapely mČly ve spoleþnosti vždy velký
úspČch a my jsme tak mohli alespoĖ trochu poznat i Jardovy pĜátele z druhé strany.
Jaroslav byl vynikající lékaĜ. SkvČlý diagnostik, zruþný operatér, vyhledávaný odborník.
Takových lékaĜĤ je rovnČž celá Ĝada, protože naše medicína je na vysoké úrovni. Co však mČl
Jaroslav navíc a co ho vyvyšovalo nad ostatní bylo umČní naslouchat svým pacientĤm
a schopnost pomoci, nejen svým odborným oftalmologickým umČním, ale i pohlazením
bolavé duše.
PrimáĜ Meisels byl vždy až nemístnČ skromný, své zásluhy a schopnosti spíše podceĖoval
a pobyt na výsluní dopĜával ostatním, ale ve skuteþnosti, kam jako odborník jednou vstoupil,
všude se zapsal nesmazatelnou stopou. Jsem rád, že jedním z jeho pĤsobišĢ byla i ýeská
kontaktologická spoleþnost, kde od poþátku aktivnČ pracoval, pĜednášel, staral se výchovu
mladých kontaktlogĤ, publikoval. Byl špiþkovým a uznávaným odborníkem v kontaktologii.
Stal se i þlenem Rady ýKS a byl za svoje zásluhy ocenČn „ýestným kachlem“.
S Jaroslavem jsem se seznámil pĜed více než dvaceti, spíše pČtadvaceti, lety a pĜes rozdílnost
našich povah, nebo právČ proto, jsme se rychle spĜátelili. Dokázali jsme si ze sebe navzájem
dČlat legraci a pĜitom jsme se hluboce respektovali.

Zvláštní kapitolou Jaroslavovy osobnosti byly jeho problémy s cestováním. Vždy jsme ho
podezírali, že na nás svou proslavenou cestovatelskou neohrabanost jen hrál, a to pro
všeobecné i vlastní obveselení. Ze situací, které díky tomu vznikaly dokázal pak vždy vytČžit
nČjakou historku, která i s odstupem publikum dobĜe pobavila. Jaroslav se v naprosto
nemožných situacích ztrácel a zase objevoval, zcela bezradnČ vyžadoval pomoc pĜi nákupu
dárkĤ pro své blízké a nedokázal se rozhodnout, co bude darem nejlepším. ZásadnČ si
nepĜetáþel hodinky v jiných þasových pásmech a po nČkolika hodinách se pak ztratil i þasovČ.
Mizely mu letenky a jiné podružnosti, aby se v pravý okamžik zase objevily. Podstatné však
bylo, že nakonec vždy všechno dobĜe dopadlo. A ještČ jedna jeho cestovatelská vlastnost mi
nešla do hlavy, a to jeho fotografické schopnosti. Obvykle používal nČjaký laciný fotoaparát,
vČtšinou nejhorší z celé spoleþnosti. Výsledné obrázky mČl však vždy zcela bezkonkurenþnČ
nejlepší. Fotili jsme ze stejného místa stejnou vČc, obecnČ vzato na snímcích byly stejné vČci,
ale jeho fotka byla hezká na pohled, mČla šmrnc a ta moje nestála za nic.
Jaroslav vždy tvrdil, že já jsem byl zdrojem vČtšiny jeho neĜestí jako bylo pití whisky
a kouĜení doutníkĤ. Dokázali jsme spolu o tČchto tématech dlouhé hodiny povídat a fabulovat
veselé nesmysly o vlivu kouĜení doutníkĤ a pití whisky na nošení kontaktních þoþek a jiné
þinnosti.
Jaroslav byl vždy pozitivní, vyzaĜoval ze sebe množství energie a byl dobrým pĜítelem
a kolegou . I v dobČ tČžké nemoci neztrácel nic ze své pĜitažlivosti a osobního kouzla. Možná
byl nČkdy více unavený, ale pĜesto své pozitivní vlny vysílal ke svému okolí i dále.
Nechce se mi do psaní posledního odstavce, ve kterém musím Ĝíci, že jsme ztratili bájeþného
pĜítele, skvČlého kolegu a úžasného þlovČka. Už to, že o Jardovi musím mluvit v minulém
þase je pro mČ tČžké. Ale vzpomínky pĜátel jsou malou souþástí stop, které tu po takovém
þlovČku zĤstanou. Daleko dĤležitČjší stopu zanechal ve své rodinČ, ve svých dcerách a svých
vnouþatech, jejichž prostĜednictvím bude jeho odkaz pokraþovat dál a vzpomínka na nČj tak
bude stále živá.
Milý Jardo jsem rád, že jsem TČ mohl poznat, že jsem s Tebou mohl spolupracovat, že jsem
se od Tebe mohl mnohému nauþit a že jsem mohl být Tvým pĜítelem.
PĜi každé pĜíležitosti na Tebe budeme vzpomínat a budeš nám chybČt.
ýest Tvé památce.
Za sebe i celou ýeskou kontaktologickou spoleþnost:

V KolínČ 22.9. 2009

prim. MUDr. Pavel Rezek, CSc.

www.wilens.cz

K O N TA K T N Í Č O Č K Y
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

UNIVERZÁLNÍ ROZTOK
PRO VŠECHNY TYPY
MĚKKÝCH ČOČEK

800 165 930

www.wilens.cz

K O N TA K T N Í Č O Č K Y
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

KOMFORTNÍ
MĚSÍČNÍ ČOČKY

800 165 930

