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Zdravice prezidenta ČKS

DÁMY A PÁNOVÉ, MILÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ,
dostává se Vám do rukou letošní poslední, páté číslo Kontaktologických listů.
Přináší aktuální dokumenty z XX. výročního sjezdu ČKS, respektive valné hromady,
která se konala v jeho průběhu, dne 16. listopadu.
Jaký byl letošní „Nymburk”? Těm, kteří se rozhodli nepřijet proto, že se domnívají, že pořád stejný,
bych chtěl říci: ano, „Nymburk” je pořád stejný ve své
přátelské atmosféře a ve vysoké úrovni odborného
program, který se zároveň snaží reﬂektovat potřeby
auditoria a přinášet nové informace a úhly pohledu.
Stejný zůstal i v dobré úrovni poskytovaných služeb
v rámci dobrých kontaktů a mezilidských vztahů
s pracovníky Sportcentra. Postupně se lepší zázemí
i sportoviště a máme příslib na úpravu ubytovacích
prostor, jejich vybavení a celkovou modernizaci.
A v čem byl jiný? Nu, to mohou posoudit jen Ti, kteří
tam jezdí pravidelně. A není jich málo. Vždyť počet
účastníků se opět lehce zvýšil a při dnešním převisu
nabídky odborných vzdělávacích akcí nad poptávkou
po nich není číslo 240 vůbec špatné. Takže Ti „pravidelní“ účastníci jasně vidí různorodost přednášek
a workshopů, konstatují stále rostoucí úroveň a cení
si každého, byť dílčího zlepšení.
Potěšila nás účast kolegů za Slovenska, stejně jako
rostoucí zájem studentů oborů Optika a optometrie
ze všech tuzemských vysokých škol. Všem, kteří nám
po XX. výročním sjezdu napsali, upřímně děkujeme
za slova díků a uznání.

Domnívám se, že se letošní ročník obzvláště podařil
a kromě všeho výše uvedeného se i stal příležitostí
k setkáním, platformou k diskusím a v neposlední
řadě přehlídkou moderních produktů z oblasti kontaktologie, ať už vlastních kontaktních čoček nebo
prostředků péče o ně, nebo vyšetřovacích přístrojů.
Přinesl víkend plný odborného i sportovního a společenského vyžití. Všem, kteří se o dobrou atmosféru
i celkovou úroveň sjezdu jakkoli zasloužili, bych chtěl
i touto cestou poděkovat.
Bližší informace, případně reportáže a abstrakta
přednášek uvedeme v některém z příštích vydání
Kontaktologických listů.
Dovolte mi, abych vám všem popřál hlavně klid a pohodu do závěru letošního roku a do roku příštího
hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti a úspěchů.
Nechť je rok 2014 pro nás všechny ještě úspěšnější
než jeho zvolna končící předchůdce.
Hezké Vánoce a štastný celý nový rok !
Ing. Jiří Michálek, CSc.
prezident ČKS
o

Co nejvíce pracovních
úspěchů a štěstí
v osobním životě

Vám přeje redakce
Kontaktologický listů
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XX. VÝROČNÍ SJEZD – VALNÁ HROMADA
ZPRÁVA O ČINNOSTI ČKS A JEJÍ RADY ZA ROK 2013
Ing. Jiří Michálek, CSc., prezident ČKS
V roce 2013 pracovala rada ČKS ve stejném složení jako v roce 2012, stejně jako její
revizní komise. Činnost rady, jako výkonného orgánu společnosti, nebudu popisovat
chronologicky, ale po jednotlivých tématech.

Spolupráce s vysokými školami, které mají akreditovaný obor Optika a optometrie
Rada opětovně zařadila do programu výročního
sjezdu absolventské příspěvky studentů vysokých
škol oborů Optika a optometrie, řádným studentům
všech těchto škol (Olomouc, Brno, Kladno) nabídla
slevu ze základní výše účastnického poplatku. Soutěže absolventských příspěvků se účastní absolventky
a absolventi všech tří vysokých škol s obory optiky
a optometrie. I letos je naše soutěž propojena s projektem, který organizuje a ﬁnancuje v nadnárodním
měřítku ﬁrma CooperVision. Budou vyhlášeny tři
ceny, pro nejlepší práci absolventa bakalářského
studia cena CooperVision, dále ceny ČKS, a to pro
druhého v pořadí účast na XXI. kongresu ČKS v roce
2014 a třetí cenou je volná vstupenka na veletrh OPTA
2014, který se bude konat ve dnech 14.–16. 2.
Spolupráce s ECLSO
Spolupráce s evropskou organizací oftalmologů pro
kontaktní čočky (ECLSO), která nás integruje do
mezinárodních kontaktologických struktur, úspěšně
pokračuje. Naším oﬁciálním zástupcem, tedy zástupcem jak za ČKS, tak za celou ČR, je MUDr. Pavel Rezek, CSc., který byl naší společností v říjnu t.r. vyslán
na 43. kongres ECLSO do Mnichova.
Spolulupráce s SČOO
ČKS pokračuje ve spolupráci s SČOO. ČKS je spolu
s SČOO partnerem BVV při pořádání veletrhu OPTA
2014 a smlouva o spolupráci je s BVV uzavřena až do
roku 2015.
Spolupráce s ﬁrmami
Rada ČKS pokračuje ve spolupráci s výrobci a dodavateli kontaktních čoček a prostředků péče o ně, pořádá s nimi pravidelná setkání, kontaktní osobou pro
přenos informací mezi ﬁrmami a radou ČKS je pan
Roman Veselý. V uplynulém roce se podařilo sblížit
názory, zlepšit součinnost a zintenzívnit spolupráci.
Společně se podařilo najít vhodnou argumentaci
a následně prosadit zachování nižší sazby DPH pro
segment kontaktních čoček. I tato jednání proběhla

v součinnosti se SČOO. Snahy o změny v legislativě,
připomínkování nového zákona o zdravotních prostředcích, toto probíhalo ve spolupráci s ﬁrmou Alcon a bližší informace zazněly v dopolední přednášce
kolegyně Ledvinkové. ČKS podporovala a podporuje
kampaň „Zrak pro život“.
Mezinárodní průzkum aplikace kontaktních čoček
Naše republika se díky aktivitě rady ČKS ( jmenovitě Bc. Alice Pešinové) každoročně zapojuje do mezinárodního průzkumu aplikace kontaktních čoček
organizovaného panem P. Morganem z University of
Manchester v rámci výzkumu Eurolens.
Rada ČKS považuje tento průzkum za velmi přínosný, zejména po zpracování získaných informací jak
na republikové tak na světové úrovni. Výsledky jsou
prezentovány v Kontaktologických listech a vždy
přinášejí srozumitelný a užitečný přehled o vývoji
kontaktologie v jednotlivých zemích i ve světovém
měřítku. Proto rada ČKS apeluje na všechny členy
společnosti, aby průzkumu věnovali dostatečnou pozornost a svůj čas, nebáli a neostýchali se ho vyplnit,
ať už zcela nebo částečně a hlavně ho včas odeslali
některým z možných způsobů (elektronicky, poštou,
prostřednictvím ﬁremních zástupců) do sekretariátu společnosti. V roce 2013 bylo odesláno 37 dotazníků. To znamená opět pokles a je určitým varováním. Jsme na hranici validity statistického zpracování.
Země s takovou kontaktologickou tradicí, jako má
naše republika, si zaslouží významně vyšší podíl návratnosti dotazníků. Rada ČKS děkuje všem, kteří se
vyplněním dotazníků, jejich distribucí a zpracováním
zabývali, ať už z řad členů společnosti, nebo pracovníkům prvododavatelských ﬁrem nebo přímo členům
rady ČKS.
Partnerství a sponzorování výstavy Otto Wichterle
ČKS je jedním z partnerů a sponzorů výstavy Otto
Wichterle, kterou ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. připravila Česká
centra. Výstava vznikla v roce 2011 a od té doby byla
opakovaně s úspěchem prezentována v Čechách
i v zahraničí, kde poptávka po ní utěšeně roste.
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Kontaktologické listy
Kontaktologické listy, které pravidelně dostáváte,
vycházejí jako občasník 5krát do roka. Listy přinášejí
aktuální informace z české i mezinárodní kontaktologie, a zůstávají hlavním informačním kanálem mezi
radou společnosti a její členskou základnou. Rádi
v nich uveřejníme i Vaše příspěvky, komentáře nebo
i inzerci.
Rada se stále zabývá řešením následujících
problémů:
• zavedení preskripce kontaktních čoček v podmínkách ČR
• internetovým prodejem k.č.
• informovaností odborníků i laické veřejnosti argumenty proti klamavé reklamě některých laserových
center.
• ČKS převzala záštitu, účast na tiskové konferenci
2. 10.

Podněty ze společnosti
Podnětů ze společnosti, od jednotlivých členů, přichází pramálo. Za každý jsme vděčni a rádi budeme
podle nich směrovat další činnost společnosti.
Vzájemná komunikace
Na závěr své zprávy chci apelovat na všechny členy
společnosti, aby nepodceňovali význam a důležitost
vzájemné komunikace. Pokud má naše společnost
být svým členům užitečná, je nezbytné, aby se o její
činnost aktivně zajímali a přenášeli podstatné informace a požadavky na řešení problémů na své centrum, radu ČKS. Je třeba nezapomínat i na zdánlivé
„drobnosti“, jako je třeba oznámení změny adresy,
jména, titulu apod. Vzájemná komunikace je potřebná jak s jednotlivci, tak s ﬁrmami.
Věřím, že závěr roku 2013, stejně jako nadcházející
rok 2014 bude pro Vás všechny úspěšný.
Děkuji Vám za pozornost.

o

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
ČESKÉ KONTAKTOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI o.s.
ZA ROK 2012
V roce 2012 celkové hospodaření společnosti účetně skončilo ztrátou 125.253,42 Kč.
Společnost hospodařila s vlastním jměním 306.422,72 Kč.
Daňové přiznání bylo podáno na FÚ pro Prahu 6 v řádném termínu.
• Hmotný investiční majetek je odepsán.
• ČKS evidovala k 31. 12. 2012 pohledávku po splatnosti v celkové výši 6.000 Kč, vůči ﬁrmě OPHTHA
TRADE, s.r.o.
• ČKS neevidovala žádné závazky po lhůtě splatnosti.
• Stav bankovních účtů k 31. 12. 2012 činil 96.728,48 Kč
• Stav pokladní hotovosti k 31. 12. 2012 byl 104.866 Kč
• Společnost hospodařila s výnosy v celkové výši
1.155 tis. Kč.
Na výnosech se podílely příjmy z členských příspěvků ve výši 318 tis. Kč, příjmy ze sjezdových poplatků
ve výši 688 tis. Kč, příjmy z prezentací ﬁrem na sjezdu a v kontaktologických listech ve výši 120 tis. Kč,
ostatní výnosy činily 29 tis. Kč (úroky).
• Náklady společnosti činily celkem 1 280 tis. Kč.

Na nákladech se nejvíce podílely náklady na sjezd
ve výši 731 tis. Kč, náklady na běžnou činnost činily
392 tis. Kč, náklady na kontaktologické listy činily
157 tis. Kč.
• Společnost zaměstnávala na dohodu o pracovní činnosti 1 zaměstnance, s osobními náklady
129 tis. Kč.
Na dohodách o provedené práci bylo vyplaceno
25 tis. Kč. Tyto dohody byly vyplaceny za činnost
vztahující se k hlavní činnosti společnosti.
• Všechny jednotlivé činnosti společnosti byly v roce
2012 ztrátové, tudíž výnosy z jednotlivých činností
nebyly předmětem daně podle § 18 odst. 4 zákona
o daních z příjmů. Pouze příjmy z reklam výrobců
podléhají dani z příjmu. Příjmy z těchto reklam činily 120 tis. Kč.
• Přílohami zprávy, které byly dále předloženy kontrolní a revizní komisi jsou: daňové přiznání, rozva-
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ha a výkaz zisku a ztráty, vyúčtování daně z příjmů
vybírané srážkou fyz. osobám a ze závislé činnosti,
účetní deník, hlavní kniha, pokladní kniha a přehled plateb členských příspěvků.

• Navrhuji valné hromadě, nejvyššímu orgánu společnosti, schválit účetní závěrku za rok 2012 a převedení hospodářského výsledku – ztráty ve výši
125.253,42 Kč, na vrub účtu vlastního jmění společo
nosti.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
ČESKÉ KONTAKTOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI o.s.
OD 1. 1. DO 31. 10. 2013
Do 31. 10. 2013 byly vybrány členské příspěvky od fyzických i právnických osob ve výši 225.100 Kč.

Stav bankovního účtu k 31. 10. 2013 je 343.786,15 Kč
Pokladní hotovost k 31. 10. 2013 činí 88.600 Kč

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ROZPOČET PRO ROK 2014
Podle výsledků roku 2012 a částečných výsledků hospodaření za rok 2013 navrhuji
tento rozpočet pro rok 2014:
Výnosy
Akce společnosti
Členské příspěvky
Úroky z vkladů
Výnosy celkem

Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřebované služby
Spoje
Poštovné
Honoráře
Mzdy
Zákonná pojištění
Poplatky za vedení účtu
Odpisy

944.000 Kč
280.000 Kč
0 Kč
1.224.000 Kč

Náklady celkem
Hospodářský výsledek

100.000 Kč
830.000 Kč
60.000 Kč
52.000 Kč
21.000 Kč
118.000 Kč
34.000 Kč
9.000 Kč
0 Kč
1.224.000 Kč
0
o

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE ZA ROK 2012
Za revizní komisi: Bc. Jitka Runčíková
• Hlavní činností společnosti je pořádání kurzů
a sjezdu.
• Společnost nevykonává žádnou práci výrobní
povahy a nemá žádné zásoby.
• Společnost vede účetnictví podle zákona o účetnictví
č.563/1991 sb.

• Společnost zaměstnává na dohodu o pracovní
činnosti 1 zaměstnance s osobními náklady
129 tisíc Kč za rok 2012.
• Na dohodách o provedené práci bylo vyplaceno
25 tis. Kč. Tyto dohody byly vyplaceny za činnost
vztahující se k hlavní činnosti společnosti.
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• Vlastní jmění společnosti činilo k 31. 12 2012
306.422,72 Kč.

• Stav bankovních účtů k 31. 12. 2012 činil 96.728,48 Kč,
stav pokladní hotovosti byl k 31. 12. 2012 104.866 Kč.

• Všechny jednotlivé činnosti společnosti byly v roce
2012 ztrátové, tudíž výnosy z jednotlivých činností
nebyly předmětem daně dle §18 odts. 4 zákona
o daních z příjmů.

• Náklady za rok 2012 1.280 tis. Kč. Na nákladech
se nejvíce podílely náklady na sjezd ČKS ve výši
731 tis. Kč, dále náklady na běžnou činnost činily
392 tis. Kč. Náklady na kontaktologické listy byly
157 tis. Kč.

• Pouze příjem z reklam výrobců podléhá dani
z příjmů. Příjmy z těchto reklam činily 120 tis. Kč.
• Výnosy z členských příspěvků činily 318 tis. Kč.
• Sjezdové poplatky činily 688 tis. Kč.
• Příjmy
z
prezentací
firem
na
sjezdu
a v kontaktologických listech činily 120 tis. Kč.
• Ostatní výnosy činily 29 tis. Kč ( úroky )
• ČKS evidovala k 31. 12. 2012 evidovala pohledávku
po splatnosti v celkové výši 6.000 Kč vůči firmě
OPHTA TRADE, s.r.o.

• Výnosy za rok 2012 činily 1.155 tis. Kč.
• Celkové hospodaření společnosti účetně skončilo
ztrátou 125.253,42 Kč (na vrub účtu vlastního jmění
společnosti).
• Kontrolou pokladní knihy, řádné účetní uzávěrky
a daňového přiznání za rok 2012 bylo zjištěno, že
účetnictví je vedeno správně a pečlivě.
• Navrhuji
valné
hromadě
revizní
o hospodaření ČKS ke schválení.

zprávu
o

• ČKS neevidovala žádné závazky po lhůtě splatnosti.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH ČLENŮ ČKS, O. S.
Na Valné hromadě ČKS, o. s. dne 16. 11. 2013 v Nymburce
bylo přijato 16 nových členů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bc. Kateřina Morávková, Praha
Bc. Petra Kvasničková, Praha
Bc. Michaela Edrová, Postřižín
Bc. Karolína Hrušková, Praha
Bc. Miroslava Fuitová, Zhoř
Bc. Eva Černá, DiS., Praha
MUDr. Jana Syslová, Praha
Bc. Zdeňka Siebenbrunnerová, Č. Budějovice

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bc. Vojtěch Schams, Č. Budějovice
Antonín Šmída, Pardubice
David Brázda, Pardubice
Bc. Martina Pokorná, Týniště nad Orlicí
Patrik Dvořák, MBA, Milín
MUDr. Lenka Píchová, Praha
Mgr. Hana Kollegová, Brno
PhDr. Zuzana Kramosilová, Praha

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

SEZNAM VYLOUČENÝCH ČLENŮ ČKS, O. S.
Na Valné hromadě ČKS, o. s. došlo k vyloučení 59 členů z důvodu neplacení
členských příspěvků za rok 2010, 2011 a 2012 v řádných i náhradních termínech.
Tímto porušili hrubě a opakovaně stanovy společnosti a naplnili tak podle Statutu
České kontaktologické společnosti, o. s. podmínky pro vyloučení člena ČKS.
1.
2.
3.
4.

Albertová Ivana, Odry
Bc. Ambrožová Naděžda, Praha
Mgr. Beňová Miriam, Bratislava
Mgr. Berková Helena, Praha

5.
6.
7.
8.

Bc. Bílková Monika, České Budějovice
MUDr. Černý Vladimír, Hlučín
Farkašová, DiS. Veronika, Říčany
Hadraba Zbyněk, Brno

Kontaktologické listy
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Bc. Hadrabová Lada, Brno
MUDr. Hlaváčková Jana, Olomouc
Bc. Jányová Andrea, Brno
Jelínková Jiřina, Kladno
Mgr. Kavalíř Jan, Plzeň
Kleinerová Dana, Pardubice
Bc. Klemensová Regina, Praha
Klíčníková Janette, Brno
MUDr. Knedlíková Zuzana, Police nad Metují
Knopová, DiS. Lucie, Liberec
Mgr. Koláčný Jiří, Votice
Bc. Korbel Radim, Brno
Bc. Kozlerová Ivana, Praha
Krajlová Monika, Králův Dvůr
Kružíková Iveta, Praha
Kubíková Jitka, Třemošná
Bc. Kubínová Lenka, Břeclav
Kučerová Pavla, Praha
MUDr. Kuklová Tereza, Opava
Bc. Kvášová Marcela, Jihlava
Bc. Leščáková Alena, Praha
MUDr. Liška Vladimír, Litomyšl
Lojíková Irena, Hradec Králové
MUDr. Marák Jan, Police nad Metují
Marková Alena, Aš
Mgr. Mezírka Zdeněk, Zlín

Mgr. Michnová Kateřina, Brno
Mitáčková Pavlína, Turnov
Neumann Karel, Plzeň
MUDr. Novotná Barbora, Bratislava
Oplatková Dita, Brno
Petříková Blanka, Šumperk
Pilná, DiS. Martina, Hradec Králové
Mgr. Pincel Josef, Praha
Bc. Pospíšilová Markéta, Brodce
Purkrábková Kateřina, Praha
Bc. Semotamová Petra, Miroslav
Bc. Slivenecká Ivana, Teplice
Bc. Stratilová Kateřina, Brno
Bc. Stromková Blanka, Znojmo
MUDr. Štětinová Tamara, Bratislava
Mgr. Tyx Kateřina, Praha
Uzlová Irena, Praha
Bc. Uhlík Branislav, Zlín
Bc. Uhlíková Kateřina, Zlín
Vaněk Tomáš, Praha
Mgr. Zámková Silvie, Jihlava
Zelenka Miroslav, Praha
Zverková Lenka, Frýdland v Čechách
Žďárská Hana, Brno
Mgr. Žížková Michaela, Praha
o
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USNESENÍ VALNÉ HROMADY ČLENŮ ČKS, o.s.,
KONANÉ DNE 16. LISTOPADU 2013
Dne 16. 11. 2013 se v rámci XX. výročního sjezdu ČKS, o.s. v Nymburce
sešla valná hromada společnosti v počtu 61 přítomných členů a 10 ﬁremních.
Valná hromada
1) vzala na vědomí zprávu o činnosti rady za rok
2012 a část roku 2013
2) schválila zprávu o hospodaření za rok 2012 a 2013
(od 1. 1. do 31. 10. 2013)
3) vzala na vědomí zprávu kontrolní a revizní komise
4) schválila 16 nově přijatých členů ČKS, o.s.
5) vyloučila 59 členů z ČKS, o.s.
(seznam na sekretariátu ČKS, o.s.)
6) schválila roční příspěvky ve výši 500 Kč pro fyzické
členy a 7.000 Kč pro právnické osoby

Diskuse:
1) Úprava návrhu o zákonu o zdravotnických
prostředcích č. 123/2000 Sb. o jejich vydávání
oftalmology – schválen podnět o předání k řešení
Oftalmologické společnosti. Hlasování 67 pro
a 4 se zdrželi hlasování
2) Diskuse o zásilkovém výdeji a prodeji kontaktních
čoček přes internet a opatření proti tomuto.
Schválen podnět o předání k řešení Oftalmologické
společnosti. Hlasování 70 pro, 1 proti.
3) Diskuse o hlášení komplikací v souvislosti
s nošením kontaktních čoček.
V Nymburce dne 16. 11. 2013
Za návrhovou komisi:
Bc. Marian Němec
Bc. Tereza Jeřábková
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INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ
dopis Ing. J. Michálka, CSc. doc. MUDr. Š. Pitrové – předsedkyni ČOS
Vážená paní docentko,
obracím se na Vás jménem rady České kontaktologické společnosti (ČKS) s prosbou o pomoc při řešení
následujícího problému.
V průběhu XX. výročního sjezdu ČKS, který se konal
ve dnech 15.–17. 11. 2013 byly prezentovány informace
o provedených a chystaných legislativních změnách,
které mají vztah k oboru kontaktologie, respektive
k aplikaci a prodeji kontaktních čoček. Jedná se o zákon 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích,
hlava II, Výdej §48, odst. 3.
V připomínkovaném znění:
(3) Oftalmologický a optický zdravotní prostředek
může být vydán pouze v oční optice. Takový zdravotnický prostředek může vydat pouze
a) optometrista
b) diplomovaný oční optik, nebo diplomovaný oční
technik, nebo
c) oční optik nebo technik
není taxativně jmenován oftalmolog, což může mít
velmi negativní dopady.
Valná hromada ČKS na svém zasedání v Nymburku,
dne 16. 11. 2013 přijala usnesení, jímž zavazuje radu
ČKS, aby požádala Českou oftalmologickou společnost ČLS JEP o zjednání nápravy, tedy aby se v rámci

připomínkového řízení k uvedenému zákonu zasadila o změnu paragrafu 48, odst. 3. V následujícím
smyslu:
(3) Korekční pomůcky pro slabozraké mohou být vydány pouze v oční optice anebo v ordinaci očního
lékaře.
Kontaktní čočky mohou být vydány pouze v oční optice, nebo v ordinaci očního lékaře. Korekční brýle
mohou být vydány pouze v oční optice. Takový zdravotnický prostředek může vydat pouze
a) oční lékař
b) optometrista
c) diplomovaný oční optik, nebo diplomovaný oční
technik, nebo
d) oční optik nebo technik
Ke svému dopisu přikládám Usnesení Valné hromady
ČKS ze dne 16. 11. 2013 a vyjádření MUDr. A. Topinkové, viceprezidentky ČKS pro oftalmologii. MUDr. Topinková je zároveň pověřena dalším jednáním mezi
ČOS a ČKS v této záležitosti. Přesto Vám budu velmi
vděčný, pokud budete i mě osobně informovat o dalším postupu.
Děkuji.
S přáním hezkého zbytku dne a s pozdravem
Ing. Jiří Michálek, CSc., prezident ČKS

vyjádření MUDr. A. Topinkové, viceprezidentky pro oftalmologii
V Nymburku, v rámci XX. výročního sjezdu ČKS, konaného ve dnech 15.–17. listopadu 2013, na Valné hromadě společnosti, bylo odhlasováno a přijato rozšíření návrhu zák. 123/2000 Sb., o zdravotnických
prostředcích, Hlava II, Výdej §48, ods.t 3, takto:
(3) Korekční pomůcky pro slabozraké mohou být vydány pouze v oční optice anebo v ordinaci očního
lékaře. Kontaktní čočky mohou být vydány pouze
v oční optice, nebo v ordinaci očního lékaře. Korekční brýle mohou být vydány pouze v oční optice. Takový zdravotnický prostředek může vydat pouze
a) oční lékař
b) optometrista
c) diplomovaný oční optik, nebo diplomovaný oční
technik, nebo
d) oční optik nebo technik
oproti původnímu znění:
(3) Oftalmologický a optický zdravotní prostředek
může být vydán pouze v oční optice. Takový zdravotnický prostředek může vydat pouze
a) optometrista
b) diplomovaný oční optik, nebo diplomovaný oční
technik, nebo

c) oční optik nebo technik
Zdůrazňujeme, že pokud v nově chystaném zákonu
č. 123 / 2000., o zdravotnických prostředcích vypadnou oftalmologové z výdeje kontaktních čoček, zastaví se aplikace kontaktních čoček v ordinacích.
Zastaví se i aplikace kontaktních čoček u dětí do
15 let (dle sbírky zákonů č. 55/2011 §10 odst.3), kde
jak předpis brýlí, tak aplikace kontaktních čoček smí
provádět pouze oční lékař.
Pokud projde nový zákon bez našeho návrhu a doplnění, viz výše, nebude moci žádný oftalmolog aplikovat kontaktní čočky, snad jen terapeutické.
Nebude-li moci čočky ani vydávat, pak nebudeme
mít ani zkušební páry, ani žádnou další možnost, jak
si pacienty kontrolovat.
Náš návrh a připomínky k původnímu návrhu považujeme za relevantní.
Za radu České kontaktologické společnosti
MUDr. Anna Topinková,
viceprezidentka pro oftalmologii
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výňatek z odpovědi Doc. MUDr. Šárky Pitrové, CSc.,
předsedkyně ČOS

VELKOOBCHOD S BRÝLEMI,
KONTAKTNÍMI ČOČKAMI
A PŘÍSLUŠENSTVÍM,

Vážený pane prezidente,
děkuji Vám za zaslané podklady. Jsem od oftalmologů, kteří byli na sjezdu
ČKS přítomni, informována o celé záležitosti. Již jsem začala podnikat určité kroky k tomu, abychom připravili validní stanovisko k návrhu zákona.
Jen pro Vaši informaci, ČOS dosud žádný návrh zákona nedostala k připomínkování a ani dosud žádné stanovisko nevypracovala.
Vítám za ČOS, abychom v této věci postupovali v souladu. Jakmile bude
něco konkrétního, budu Vás samozřejmě informovat a paní dr. Topinkovou budu považovat za jakéhosi styčného důstojníka mezi našimi společnostmi.
o

KDE VÍME CO ZÁKAZNÍCI CHTĚJÍ

SLUNEČNÍ BRÝLE (RAY-BAN)

DIOPTRICKÉ BRÝLE (RAY-BAN)

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
DOLCE & GABBANA

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2013
Členské příspěvky za rok 2013 ve výši 400 Kč plaťte převodem na číslo účtu
162173369/0800. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo. Bez toho nelze
přiřadit platbu ke jménu u příslušného člena ČKS, o.s.

PRADA

Kdo obdržel upomínku o nezaplacených členských příspěvcích za rok 2012 (ze dne
19. 6. 2013) nechť zaplatí dlužné příspěvky společně s příspěvky za rok 2013.
Kdo má členské příspěvky za letošní rok (2013) již zaplacené, považujte tuto informaci za bezpředmětnou.

o

SLUNEČNÍ A DIOPTRICKÉ
BRÝLE VČETNĚ
NÁHRADNÍCH DÍLŮ

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ZVÝŠENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
Valná hromada ČKS, o.s., která se uskutečnila v rámci XX. výročního sjezdu dne
16. 11. 2013 v Nymburce schválila zvýšení členských příspěvků od ledna 2014 na
500 Kč pro fyzické osoby a 7.000 Kč pro právnické osoby.
Členské příspěvky za rok 2014 můžete platit od ledna převodem na číslo účtu
162173369/0800,v. s. vaše rodné číslo

pro nákupní ceny, nás kontaktuje,
nebo se zaregistrujte na stránkách
www.wixi.cz do partnerské sekce,
kde jsou ceny pro partnery uvedeny

NOVĚ NABÍZÍME

o
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Sluneční, dioptrické a sportovní
brýle americké značky SPY.
Ceník a informace na vyžádání.

FOTOSOUTĚŽ 2013
V letošním ročníku fotosoutěže jste mohli vybírat z 18 fotograﬁí, které do soutěže
přihlásili 4 fotografové. Fotosoutěž probíhala na výročním sjezdu ČKS v Nymburce,
kde jste o vítězné fotograﬁi sami rozhodovali.
Fotograﬁe byly opět velmi zajímavé a výsledek soutěže byl těsný.
Vítěznou fotograﬁi Terezy Jeřábkové si můžete prohlédnou na titulní straně těchto
Kontaktologických listů. Ostatní fotograﬁe budeme postupně zveřejňovat v dalších
číslech. Budeme rádi pokud se necháte inspirovat a příštího ročníku fotosoutěže se
také zúčastníte.

Stačí se na nás obrátit:
Wixi s.r.o.
Revoluční 1017, 290 01 Poděbrady
e-mail: info@wixi.cz, tel.: 325 513 052

o
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Termín XXI. výročního sjezdu ČKS | Zemřel MUDr. Lumír Nohel

Termín XXI. výročního sjezdu ČKS, o.s. je 7.–9. 11. 2014

z kongresového sálu

slavnostní přípitek

ukázka čočkostroje

Prof. Zahradník a Ing. Michálek

ZEMŘEL MUDr. LUMÍR NOHEL
MUDr. Lumír Nohel se narodil 4.11. 1921. Po absolvování studia medicíny na Palackého univerzitě v Olomouci se jeho celoživotním zájmem stalo oční lékařství. Působil nejprve v Městské nemocnici v Ostravě,
od 60. let až do odchodu do důchodu pracoval na
Hornické poliklinice v Ostravě. Patřil mezi první lékaře, kteří aplikovali kontaktní čočky, a to od roku 1967
na výstavišti Černá louka v Ostravě. S doktorem Lumírem Nohlem jsem se seznámil v roce 1967, o dva
roky později, kdy byla zřízena oční optika pro aplikaci
kontaktních čoček, jsem ho požádal o spolupráci, a ta
trvala celých čtyřicet let. Byl to člověk vždy pozitivně
naladěný, který kolem sebe šířil dobrou náladu. Spolupráce s ním byla vždy velmi příjemná. Právě tento
pozitivní přístup k životu mu umožnil pracovat ještě
ve věku, kdy většina lidí už dávno odpočívá. Doktor
Nohel nás opustil 31.10. 2013, čtyři dny před dovršením úctyhodných dvaadevadesáti let. Nikdy na něho
nezapomeneme.
Svatopluk Graca
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MyDay – chytrá volba v jednodenních čočkách

MYDAY – chytrá volba v jednodenních čočkách
Tomáš Dobřenský
V září a říjnu uvedla společnost CooperVision na trhy v Evropě nové jednodenní
silikon hydrogelové kontaktní čočky MyDay. Hlavní přínos spatřuje ve vyváženosti
důležitých vlastností kontaktních čoček, tak jak je vyjadřují sami jejich uživatelé,
tedy zdraví, pohodlí, snadná manipulace a rozumná cena.
Pro klinické hodnocení čoček MyDay byla provedena
multicentrická studie na šesti pracovištích ve Velké
Británii u celkem 100 nositelů. Studie byla čtyřtýdenní, randomizovaná, bilaterální, dvojitě maskovaná,
s křížovým hodnocením a porovnávala kontaktní
čočky MyDay a kontakntí čočky 1-Day Acuvue Moist, každé používané po dobu dvou týdnů. Kontaktní čočky 1-Day Acuvue Moist (etaﬁlcon, Johnson &
Johnson Vision Care) byly zvoleny jako referenční,
protože aktuálně jsou nejprodávanějším produktem
kategorie jednodenních čoček v Evropě.1
Do studie byli zařazeni pouze úspěšní a spokojení
uživatelé různých měkkých kontaktních čoček se sférickou vadou v rozpětí od -1,00 do -6,00 D. Byli instruováni, aby testované čočky používali na denní nošení
a jednorázové použití (≥ 40 hodin týdně). Všech 100
uživatelů zařazených do studie ji plně dokončilo.
Kontaktní čočky MyDay vykazují vynikající výkon
u stávajících nositelů kontaktních čoček. Celkový
komfort je u MyDay výrazně lepší v porovnání s čočkami 1-Day Acuvue Moist. Pohodlí je lepší ve všech
sledovaných úsecích v průběhu dne. Vysoký obsah
vody čoček MyDay a přirozená smáčivost pomáhá
udržet pohodlné nošení čoček po celý den. Zvyšuje
také pohyblivost čočky na oku, která je důležitá pro
zdravé nošení a optimální výměnu slz. MyDay prokazatelně funguje lépe také na suchých očích, což je klíčový důvod opuštění kontaktních čoček při diskomfortu.3
Manipulace s čočkami MyDay je výrazně lepší než
u 1-Day Acuvue Moist. S nejnižším modulem pružnosti ze všech jednodenních silikon-hydrogelových
čoček nabízí MyDay měkkost hydrogelu, ale s manipulací jako u silikon hydrogelových čoček. Tyto
vlastnosti pomáhají zajistit snadný návyk a úspěšný
přechod na modernější čočky, zvláště pak z hydrogelových na silikon hydrogelové.
MyDay také přispívá k menšímu zarudnutí očí než je
tomu u 1-Day Acuvue Moist. Tento fakt je dobře viditelný na konci dne a lze jej snadno demonstrovat
uživatelům. Víme, že vysoká propustnost kyslíku je
spojena s nižší úrovní indukované limbální hyperemie.4 MyDay s hodnotou Dk / t 100 nabízí více než
dvojnásobek požadované propustnosti pro denní režim používání kontaktních čoček.2

Také hodnocení celkové spokojenosti je vyšší
s MyDay a nositelé jim dávají přednost před 1-Day
Acuvue Moist z důvodu vyššího pohodlí, odolnosti
proti osychání, lepší manipulace a celkového výkonu.
Kontaktní čočky MyDay představují další generaci
jednodenních silikon hydrogelových čoček s potenciálem opakovat úspěch silikon hydrogelových čoček
v měsíčním segmentu, díky podstatným rozdílům ve
výkonnosti, včetně komfortu.
Technologie Smart Silicone™ umožnila optimální
vyvážení vlastností jako jsou vysoká propustnost kyslíku, vysoký obsah vody, přirozeně smáčivý povrch
a nízký modul pružnosti. Tyto vlastnosti jsou navíc
doplněny ochranou proti UV záření a vše je dostupné
za přijatelnou cenu. Splňují tak všechny důležité potřeby klientů na zdraví, komfort a snadnou manipulaci. Kontaktní čočky MyDay jsou k dispozici v rozsahu
od +6,0 po -10,0 D. S MyDay si oční specialisté mohou být jisti úspěchem při převádění klientů z hydrogelových na silikon hydrogelové kontaktní čočky
i spokojeností nových uživatelů.
Literatura:
1. CooperVision (Europe). Data on ﬁle 2012.
2. Harvitt D.M. a Bonanno J.A.: Re-evaluation of the oxygen diﬀusion model for predicting miniumum contact lens Dk/t values
needed to avoid corneal anoxia. Optom Vis Sci 1999;76:10 712719.
3. Young G., Chalmers R., Napier L. et al.: Characterizing contact
lens-related dryness symptoms in a cross-section of UK soft lens
wearers. Cont Lens Anterior Eye 2011;34:64-70
4. Papas E.: On the relationship between soft contact lens oxygen
transmissibility and induced limbal hyperaemia. Exp Eye Res
1998;67:125-131.
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Zapomeneš,
že je nosíš
MyDay™
Jednodenní silikon hydrogelové kontaktní čočky.
Jsou tak pohodlné, propustné a se snadnou manipulací,
že si ani neuvědomíš, že je máš na očích.

Pro vice informací navštivte:
www.coopervision.cz

