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KONTAKTNÍ O KY S PROM NNÝM OBSAHEM VODY

Nová éra komfortu.

PRO OBJEDNÁNÍ KONTAKTUJTE SVÉHO OBCHODNÍHO 

ZÁSTUPCE NEBO ZÁKAZNÍCKÝ SERVIS ALCON 800 12 20 20.

Nová éra komfortu.

VÝSLEDKY PODLOŽENÉ V DOU

Nová éra kontaktních cocek.
Nová éra komfortu.

Reference: 1. In vitro measurement of unworn lenses, Alcon data on file, 2011.

2. Based on the ratio of lens oxygen transmissibilities among daily disposable lenses, Alcon data on file, 2010.

Kompletní informace o nošení, péči a bezpečnosti naleznete v příbalovém letáku.

© 2014 Novartis AG.    VC/DD/DT/PT/140204/CZ
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Predstavujeme kontaktní cocky 
DAILIES TOTAL1® 

První kontaktní cocky s promenným 

obsahem vody, který se zvyšuje od 

33% vody v jádru cocky k více než 

80% vody1 na povrchu cocky.

Poskytují nejvyšší propustnost pro 

kyslík2 (Dk/t 156 @ - 3,00D) 

a vyjímecný komfort až do konce dne.

PROMENNÝ OBSAH VODY

Prurez kontaktní cockou s hodnotami 
obsahu vody.

3 ZVLH UJÍCÍ LÁTKY 
HPMC pro okamžité 
pohodlí2, PEG a PVA 
p ispívají k pohodlí po 
celý den.3,4

STABILITA SLZNÉHO 
FILMU
Stabilní slzný  lm 
p ispívá k ostrému 
vid ní1*

ZVLH ENÍ 
AKTIVOVANÉ 
MRKÁNÍM 
Zvlh ující složka se uvol uje 
p i každém mrknu   
a pomáhá stabilizovat 
slzný  lm.

PRO OBJEDNÁNÍ KONTAKTUJTE SVÉHO 
OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE NEBO ZÁKAZNÍCKÝ 
SERVIS ALCON 800 12 20 20.

     VÝSLEDKEM JE  
      osv žující pohodlí s každým mrknu  m oka

VÝSLEDKY PODLOŽENÉ V DOU

*Na základě sférických kontaktních čoček DAILIES® AquaComfort Plus®

Reference: 1. Wolffsohn J, Hunt O, Chowdhury A. Objective clinical performance of ´comfort-enhanced daily disposable soft contact lenses. Cont Lens Anterior 

Eye. 2010;33(2):88-92. 2. Compared to Focus® DAILIES® lenses; Alcon data on fi le, 2007. 3. Winterton L, Lally J, Sentell K, Chapoy L. The elution of poly (vinyl 

alcohol) from a contactlens: The realization of a time release moisturizing agent/artefi cial tear. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2007;80B:424-432. 

4. Laboratory study comparing release profi les; signifi cance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on fi le, 2007. Kompletní informace o nošení, péči 

a bezpečnosti naleznete v příbalovém letáku.

© 2014 Novartis AG      VC/DD/DACP/PT/140408/CZ

NEW FAMILY 
OF CONTACT 

LENSES

ZVLH UJÍCÍ MOLEKULY 
AKTIVOVANÉ MRKÁNÍM

Pouze kontaktní o ky DAILIES® AquaComfort Plus® 
mají zvlh ení ak  vované mrkáním,* což zajiš uje 
vynikající stabilitu slzného  lmu a osv žující pohodlí 
po celý den.

INOVACE 
V JEDNODENNÍCH 

O KÁCH
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Přihlášky na sjezd budou součástí Kontaktologických 
listů 3/2014, tedy v příštím čísle a budou samozřejmě 
k dispozici na stránkách ČKS – www.cks.cz

Rada ČKS požádá Českou lékařskou komoru o akre-
ditaci sjezdu, a stejně tak Společenstvo českých opti-
ků a optometristů o přidělení kreditů pro kontinuální 
vzdělávání optometristů.

Tradiční akce

Odborný program na vysoké úrovni, výstava fi rem, fi -
remní workshopy, společenský večer, sportovní turna-
je. Možnost relaxačního vyžití jako je například vířivka, 
bazén, tenis, stolní tenis apod. A v případě pěkného 
počasí je možno využít přilehlého parku a cest kolem 
Labe k procházkám, anebo k bruslení. Na všechny 
uvedené akce Vás srdečně zveme.

V rámci sjezdu se uskuteční Odborný seminář ab-
solventů, jehož součástí bude opět Soutěž o nejlepší 
příspěvek. Protože naše tradiční soutěž má shodné 
parametry a pravidla jako soutěž pod záštitou fi rmy 
CooperVision, bude s touto soutěží spojena. Hlavní 
cenou CooperVision bude příspěvek fi rmy na účast 
a vlastní účast v mezinárodním klání, evropském kole 
soutěže CooperVision, (dle propozic pouze pro absol-
venty bakalářského studia). Hlavní cenou ČKS bude 
bezplatná účast na XXII. výročním sjezdu ČKS v roce 
2015.

Vítězové fotosoutěže budou veřejně vyhlášeni a oce-
něni v průběhu slavnostního večera.

Nezapomeňte, že můžete odborný program tématic-
ky obohatit zasláním právě Vašeho příspěvku.
• Neváhejte a podílejte se tak společně s radou ČKS 

na jeho přípravě a fokusaci.

• Vaše příspěvky do odborného programu očekává-
me do 15. 8. 2014.

• Abstrakty přednášek zašlete v elektronické formě na 
e-mail info@cks.cz

Součástí sjezdu, jako každý rok, bude Valná hromada
Nejvyšším orgánem České kontaktologické společnos-
ti je její valná hromada. Činnost společnosti můžete 
ovlivnit svým aktivním přístupem. Spolurozhodujte 
o životě ČKS, o.s.!
Letošní rok je volební a během VH proběhnou volby 
do Rady a revizní komise ČKS.
Nenechte si ujít příležitost spolurozhodovat o další 
činnosti společnosti.
Rada ČKS připravuje seznam kandidátů a uvítá Vaše 
návrhy. Pošlete návrh na kandidáta do rady ČKS, re-
spektive její revizní komise právě Vy. Návrhy můžete 
posílat poštou na adresu ČKS, o.s. Heyrovského ná-
městí 2/1888, 162 06 Praha 6 nebo e-mailem na adresu 
info@cks.cz. Návrh musí kromě jména kandidáta ob-
sahovat i aktuální kontakt na něj, nejlépe e-mail nebo 
číslo mobilního telefonu, abychom s ním mohli pro-
jednat jeho souhlas s kandidaturou.
Zúčastnit se můžete jak celého sjezdu, tak i pouze jed-
noho nebo dvou dnů. Cena bude úměrně přizpůso-
bena.

Těšíme se na společně strávený podzimní víkend a vě-
říme, že pro Vás bude přínosný a příjemný.

**************************************************

Sponzorování sjezdu zatím přislíbily tyto fi rmy:

• Alcon divize spol. Novartis
• Baush & Lomb
• CooperVision
• Johnson & Johnson divize Vision Care

POZNAMENEJTE SI

XXI. výroční sjezd ČKS, o.s. se bude konat ve dnech 7.–9. 11. 2014 v Nymburce.

Letošní rok je volební a během VH proběhnou volby do Rady a revizní komise ČKS.

Nenechte si ujít příležitost spolurozhodovat o další činnosti společnosti. 

Dne 9. 4. 2014 na schůzi rady ČKS byly otevřeny za přítomnosti 6 členů 
rady a sekretářky společnosti všechny došlé obálky s dotazníky. Dotaz-
níků se vrátilo třicet sedm. Dvacet devět z nich obsahovalo slosovatelný 
kupon, který byl vložen do losovacího osudí.
Bylo vylosováno deset výherců, kteří získávají slevu z celkové ceny za 
účast na XXI. výročním sjezdu ČKS v listopadu 2014, a to ve výši 1.200 Kč

Výherci:
1. Daniela Skalová, Cheb
2. Bc. Jaroslav Soukup, Vodňany
3. MUDr. Filip Beránek, Praha
4. Jana Darebníková, Zlín
5. Ing. Alena Hradilová, Praha
6. Mgr. Michal Graca, Ostrava
7. Hana Šimůnková, Teplice
8. Bc. Tereza Jeřábková, Praha
9. Mgr. Sabina Zahradníková, Liberec
10. Mgr. Hana Lebedová, Zlín

Za radu ČKS:
MUDr. Anna Topinková
Bc. Alice Pešinová

o

ZÁPIS Z LOSOVÁNÍ

Členské příspěvky za rok 2014 ve výši 500 Kč můžete platit převodem na 
číslo účtu 162173369/0800. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné čís-
lo. Bez toho nelze přiřadit platbu ke jménu u příslušného člena ČKS, o.s.
Kdo obdržel upomínku o nezaplacených členských příspěvcích za rok 
2012 a 2013 (ze dne 7. 2. 2014) a za rok 2013 (ze dne 7. 2. 2014) nechť zapla-
tí dlužné příspěvky společně s příspěvky za rok 2014.
Kdo má členské příspěvky za letošní rok (2014) již zaplacené, považujte 
tuto informaci za bezpředmětnou.

o

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

K dispozici máme katalogy brýlí SPY+, barevných 
a  crazy čoček a  ozdobných pouzder, které na 
vyžádání můžeme zaslat, nebo vám je doveze náš 
obchodní zástupce. Dále jsou k  dispozici letáky, 
plakáty a samolepky k vybraným produktům. 

Na stránkách www.wixi.cz naleznete v  elektronické 
podobě aktuální, námi nabízený sortiment. 
V  partnerském systému po zaregistrování jsou 
u veškerého sortimentu viditelné i ceny bez DPH.

V případě dotazů, nebo zájmu o spolupráci se na 
nás neváhejte obrátit.
V pV přípřípaděadě dodotaztazů,ů, nebnebo zo zájmájmu ou o spspoluolupráprácici sese nana 
násnás neneváhváhejtejte oe obrábrátittit..

www. .cz

Wixi s.r.o.
Revoluční 1017, 290 01 Poděbrady

e-mail: info@wixi.cz, tel.: 325 513 052

SLUNEČNÍ A DIOPTRICKÉ 
BRÝLE RAY-BAN, PRADA, 
DOLCE&GABBANA A SPY+

BAREVNÉ ČOČKY  
DIOPTRICKÉ A NEDIOPTRICKÉ

KONTAKTNÍ ČOČKY 
VŠECH VÝROBCŮ

POUZDRA

CRAZY ČOČKY DIOPTRICKÉ, 
NEDIOPTRICKÉ (DIA: 14,0; 17,0 

A 22,0 - SKLERÁLNÍ)

ROZTOKY NA KONT. ČOČKY

DOPLŇKY - APLIKÁTORY, 
KLEŠTIČKY, PINZETKY  
A POUZDRA

VELKOOBCHOD SE SLUNEČNÍMI  
A DIOPTRICKÝMI BRÝLEMI, KONTAKTNÍMI 

ČOČKAMI A PŘÍSLUŠENSTVÍM

KDE VÍME CO ZÁKAZNÍCI CHTĚJÍ

Důležitá data spojená s XXI. výročním sjezdem

• Uzávěrka pro přihlášení odborných příspěvků 15. 8. 2014

• Uzávěrka přihlášek  12. 9. 2014

• Velmi brzká platba  do 19. 9. 2014

• Brzká platba  od 20. 9. 2014 do 24. 10. 2014

• Pozdní platba  od 25. 10. 2014

• Stornopoplatky do 24. 10. 2014  10 %
  do 31. 10. 2014 50 %
  od 1. 11. 2014 100 %

• Termín konání 7.–9. 11. 2014
o
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XX. výroční sjezd
České kontaktologické společnosti
Nymburk, 15.–17. 11. 2013

Hlavní sponzor:
CooperVision

Zlatý sponzor:
Bauch & Lomb

Stříbrný sponzor:
Johnson & Johnson, s. r. o

Bronzoví sponzoři:
Ursapharm, spol. s r. o.
Wichterle & Vacík, spol. s r. o.
Alcon divize Novartis s. r. o.

Ostatní sponzoři:
Oculus, spol. s r. o.
Wixi s. r. o.
Essilor – Optik, spol. s r. o.
Hoya Lens CZ, a. s.

Optometrie ve světě
Krasňanský M., CooperVision

Kompetencie optometristov sa v dnešnej dobe líšia ni-
elen medzi jednotlivými kontinentmi, ale aj krajinami. 
Od práce a poradenstva v optike k diagnostike a lieče-
nie očných chorôb. V prednáške optometria vo svete 
poskytnem stručný prehľad kompetencií vo vybraných 
krajinách, rovnako ako rôzne odvetvia optometrie.

Současné možnosti diagnostiky předního segmentu 
aneb k čemu nám to je?
Bc.Vykypěl P., ALCON Vision Care

Měřící a diagnostické přístroje pro optometristy pro-
šly za posledních pár let obrovským vývojem, stejně 
jako celý obor oftalmologie jako takový. Někteří z nás 
optometristů mají to štěstí a mohou využívat nových 
a moderních přístrojů na svých pracovištích. Tato pre-
zentace má za cíl seznámit posluchače s přehledem 
novinek v oblasti přístrojového vybavení aplikačních 
center v ČR.
(Autor působil několik let jako technik u distribuční 
společnosti očních přístrojů).

Na stopě kontroly myopie
Mgr. Bělíková J., Katedra optometrie a ortoptiky 
LF MU Brno

Pozornost kolem otázky myopie, jejího vzniku, progre-
se a případné možnosti kontroly neustává. Naopak, 
díky pokračujícímu intenzivnímu výzkumu takřka ve 
všech částech světa, se každoročně objevuje řada no-
vých poznatků.
Zájem o problematiku byl odstartován již v 70 letech 
minulého století díky experimentální práci Wiesela 
a Hubla. Tehdy se poprvé ukázalo, že ve vzniku vady 
hrají nezanedbatelnou roli faktory vnějšího prostředí 
a že přirozený procese emetropizace může být ovliv-
něn vnějšími faktory. Od těchto raných studií se věda 
a výzkum posunuly mnohem dále. Experimenty na 
zvířecích očích umožnili pochopit mechanismus růst 
oka z mnoha pohledů, od biochemického řízení, ge-
netických dispozic až po význam optického prostředí.
V etiologii myopie došlo k razantní změně tradičních 
paradigmat. Nově se začíná uznávat význam perifer-
ních částí sítnice pro řízení růstu oka, existence ko-
munikace mezi stínicí a sklérou a schopnost lokálního 
řízení růstu bez závislosti na vyšších etážích zrakové 
dráhy.
Přestože se již podařilo objasnit mnohé, to nejdůleži-
tější stále nebylo jednoznačně zodpovězeno. Co způ-
sobuje rapidní nárůst vady v populaci a jak tento trend 
zbrzdit? Efektivně a přitom bezpečně a neinvazivně.
Ve vztahu k lidské myopii se tradičně hovořilo o škod-
livém vlivu práce do blízka. Nověji se začíná uvažovat 
o významu optické struktury lidského pracovního pro-
středí, pobytu v uzavřených místnostech a vlivu tradič-
ní brýlové korekce.
Strategie, které mají za cíl zbrzdit progresi vady lze 
rozdělit na farmakologické, behaviorální a optické. 
V rámci optických intervencí se testuje brýlová korek-
ce, nicméně nejvíce pozornosti se soustředí na kon-
taktní čočky, jak ortokeratologické, tak na měkké více-
ohniskové.
Každá intervence je podpořena teoretickými předpo-
klady, každá má také svá omezení a až klinické testo-
vání může ukázat, jaký je skutečný užitek.
Ačkoliv je vše ještě ve stádiu klinických studií, některé 
výsledky jsou velmi slibné a nám kontaktologům dávají 
naději na daleko širší možnosti působení v péči o zrak. 
Nejen na úrovni korekční, ale i na úrovni terapeutické.

Progresivní čočky „ Jak na to“
Novák M. DiS, Oční optika Benešov

Cílem prezentace s výše uvedeným názvem je zamě-
řit se na problematiku progresivních čoček, které jsou 

v dnešní době technologicky dokonalejší. I přesto se 
ve spojitosti s nimi vyskytuje velké procento problé-
mů.
Obsahem této prezentace je zaměřit se na refrakci, 
nabídku, vyměření, centraci, výdej brýlí, řešení rekla-
mace a celkový návyk na ně.
Výsledkem této prezentace je spokojenost zákazníku 
s progresivními brýlemi.

Prozřením k úspěchu
Krátký D. DiS, Fokus Optik, Pardubice

Refrakce, aplikace – dovednosti, které zvyšují kredit 
náš a naší profese.
Novinky působící na poli kontaktologie a oční optiky 
nás nutí stále se vzdělávat a předávat informace kole-
gům, podřízeným a ostatním zaměstnancům. Profesní 
rozvoj osobnosti napomáhá k byznysu jménem oční 
optika, ale bohužel ne vždy stačí.
Cílem přednášky je najít odpovědi na často opomíjené 
otázky, které zůstávají odsunuty do pozadí v důsledku 
operativních řešení. Od psychologického profi lu za-
městnance, jeho výběru, až po direct marketing.

Kouzlo českého jazyka v dnešním světě
Ing. Michálek J. CSc, ÚMCH AV ČR v.v.i., FBMI ČVUT
Prof. MUDr. Brůnová B., DrSc., FBMI ČVUT

V současné době jsme neustále bombardováni pří-
valem informací z tisku, rozhlasu, televize a mnoha 
dalších elektronických médií, zejména internetu. Ob-
rovské množství informací a zejména rychlost jejich 
předávání a sdílení nutně vede ke snížení kvality ně-
kdy obsahu a velmi často i formy. Ani odborný jazyk 
přednášejících, řeč politických špiček nebo vyjádře-
ní mediálních hvězd nejsou zhusta na dobré úrovni. 
Obor optometrie a kontaktologie předpokládá kromě 
vysokoškolského vzdělání i dobrý kontakt s klienty 
a schopnost komunikace. Je smutné, jakých výrazo-
vých prostředků někdy užíváme a neuvědomujeme si, 
jak nevhodný jazyk nebo jen výraz mohou dehonesto-
vat naši práci a její výsledky. Krátká prezentace chce 
upozornit na několik prohřešků proti českému jazyku 
a logice.

Subjektivní potíže u nositelů kontaktních čoček. 
Pohled z praxe.
MUDr. Háčiková S., CSc., Oční optika Praha 2

Základem přístupu k subjektivním potížím u nositelů 
měkkých kontaktních čoček je důkladná anamnéza. 
Při vyšetření na štěrbinové lampě je třeba hledat i dis-
krétní změny, které nám pomohou diagnostikovat pří-
činu potíží. Mnohé z nálezů se mohou vyskytovat i na 
zcela klidném oku a přitom negativně ovlivňovat sná-
šenlivost kontaktních čoček a někdy vedou až k pře-
rušení nošení čoček. Možnosti řešení jsou od terapie 
přes hygienická opatření, dodržování režimu nošení 
a péče o čočky, změny režimu nošení nebo změny 
typu čoček. Častým důvodem nespokojenosti s kon-
taktními čočkami je nevyhovující vízus, který může mít 
různé příčiny.
V současné době můžeme většinu subjektivních potíží 
nositelů čoček přiměřeným opatřením odstranit nebo 
alespoň zmírnit.

Certifi kovaná optika
Baštecký R., FBMI ČVUT Kladno

Certifi kovaná optika je jedna z možností, jak rozlišit 
provozovny očních optik. Takové, kde pracují skuteč-
ně odborníci – optici, ve kterých má zákazník jistotu, 
že bude odborně obsloužen a dostane kvalitní a kva-
litně zpracovanou optickou pomůcku, oproti jiným 
nejmenovaným optikám.
Tento projekt běží v Německu už od roku 1989.

PANELOVÁ DISKUSE I

Na osobnost prof. Otto Wichterleho u příležitosti 100. 
výročí jeho narození zavzpomínají Prof. R. Zahradník, 
Prof. K. Wichterle, Prof. B. Brůnová, J. Szarvas a J. Mi-
chálek

PANELOVÁ DISKUSE II

Na téma „Současné možnosti korekce refrakčních 
vad“ budou diskutovat
MUDr. J. Cendelín, MUDr. J. Lešták, MUDr. A. Topin-
ková, MUDr. P. Rezek a Ing. J. Michálek
Diskuse si klade za cíl přinést argumenty pro objek-
tivní informovanost optometristů a jejich klientů proti 
klamavé reklamě některých refrakčních center nabíze-
jících laserové operace očí.

ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK NYMBURK 2013
Redakce: J. Michálek, T. Fenclová, E. Krumbholcová
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Nový design progresívních brýlových čoček, který 
maximalizuje úspěšnost adaptace pacienta
Bc. Jílek J., Hoya Lens CZ, a.s.

Jaké jsou rozdíly v progresivních typech brýlových čo-
ček? Jaké z nich vlastně koncový klient potřebuje? Jak 
poznám, co je pro něj nejlepší? Je tento typ progresivů 
pro mého klienta vhodný? Přednáška by měla pomo-
ci pochopit optikům/optometristům v čem tkví úskalí 
progresivních čoček předepisovaných při anizometro-
pických korekcích.

Rozvoj čoček s velkým průměrem
MUDr. Sendler A., Kontaktela Brno

Autor referuje o vzrůstající oblibě tvrdých kontaktních 
čoček s velkým průměrem.
Tradiční výrobci malých tvrdých čoček se předháně-
jí s novými designy o velikosti 14,5 až 16,5 mm. Na 
tyto čočky se zvyká srovnatelně rychle jako na čočky 
měkké a lépe obstojí v konkurencí hybridních čoček 
a refrakčních operací. Jako korneosklerální se označu-
jí typy s průměrem kolem 15 mm, které se opírají jak 
o rohovku, tak o skléru. O minisklerálních čočkách se 
mluví u větších průměrů kolem 16 mm, kde opora spo-
čívá jen na skléře. Společnou vlastností těchto čoček je 
vyhnout se kontaktu s rohovkou – úplně nebo co mož-
ná nejvíce. Tím se vymezují proti hybridním čočkám, 
kde je kontakt s rohovkou nevyhnutelný. Jsou ale citel-
ně menší než klasické sklerální čočky, velké 20–23 mm, 
které rovněž rohovku překlenují. Podle zkušeností au-
tora představuje právě průměr 16 mm psychologickou 
bariéru. O něco větší čočky náhle vzbuzují u pacientů 
obavy a odpor. Také výrobci zobrazovacích zařízení se 
snaží držet krok a nabízejí prostorové skenování oka 
nejen na rohovce, ale i na skléře. Tak se pomalu roz-
víjí možnost volného designování velkých čoček podle 
topografi e oka.
Součástí příspěvku je ukázka modelování korneoskle-
rální čočky na oko autora.

Smysl profesionálního vzdělávání
Vrba J., The Vision Care Institut

Přednáška zdůrazní smysl odborného vzdělávání pro 
další profesní růst a konkurenceschopnost.

Výsledky podložené vědou
Bc. Vykypěl P., ALCON Vision Care

Již od roku 1947 je hlavním posláním společnosti Alcon 
přinášet na trh inovativní produkty z různých oblastí 
oční péče, které umožňují lidem lépe vidět. Oddanost 
výzkumu a vývoji a rozšíření výroby a distribuce na 

globální úroveň, přinesla sebou nutnost rozlišení spo-
lečnosti Alcon na tři oftalmologické kategorie: Vison 
Care (měkké kontaktní čočky a péče o ně), Surgical 
(přístroje pro oční chirurgii a nitrooční čočky) a Phar-
ma (oční léky). „Výsledky podložené vědou“, se zamě-
řením na nové technologie, symbolizují směr, kterým 
se Alcon Vision Care vydal, a popisují současné pro-
dukty a jejich benefi ty pro uživatele i kontaktologa.

Wichterle a bioanalogickýprincip: hydrogely, kon-
taktní a intraokulární čočky
Ing. Stehlíček P., Medicem Institut

Většina lidí zde sále asi slyšela o Otto Wichterlem, 
a většina z té většiny ho asi zná jako vynálezce měk-
kých kontaktních čoček. Jejich vynález vytvořil z drob-
né oftalmologické speciality (na míru vyráběných “tvr-
dých” kontaktních čoček”) celé průmyslové odvětví se 
současným globálním objemem prodejů přes 7,5 mili-
ard US dolarů, tedy asi 150 miliard českých korun.
Měkké kontaktní čočky byly sice zajisté zcela legitim-
ní důvod ke světové slávě a věhlasu Wichterleho, ale 
nebyly ani zdaleka jeho jediným příspěvkem lidstvu. 
Možná pamatujete jeho první velký vynález – SILON 
(z něj se vyráběly vlákna dle Wichterleho technologie 
a z nich se pak vyráběly známé “silonky”). SILON byl 
polyamid typu 6 (tedy polykaprolaktam), který Wich-
terle syntetizoval za války u fi rmy Baťa a tím prolomil 
celosvětový monopol americké fi rmy DuPont na po-
lyamidy (NYLON). (Vynálezce NYLONu Carothers 
později spáchal sebevraždu a slyšel jsem, že to bylo 
právě kvůli tomu, že odmítl tuto možnost přípravy po-
lyamidových vláken, které pak využil Wichterle. Vášně 
cloumají někdy i vědou).
Měkké kontaktní čočky nespadly z nebe, ale byly jed-
ním z výsledků hluboké základní myšlenky Wichterle-
ho, kterou bych shrnul jako “bioanalogický přístup”. 
Je možno jí formulovat asi takto:
“Chceme nahradit či opravit nějakou přírodní struk-
turu nebo orgán, uděláme nejméně chyb, pokud se 
budeme držet v podstatných rysech co nejvíce přírod-
ního vzoru.”
Wichterle se kdysi rozhodl napodobit nebo repliko-
vat nebo simulovat klíčové vlastnosti nebo funkce 
biologických struktur pomocí syntetických polymerů 
(a pamatujme, že to bylo brzo po vzniku polymerní 
vědy jako takové!). Tak vznikly syntetické bioanalogic-
ké hydrogely na základě zesítěných polymethakrylá-
tů (2-HEMA) které mají řadu vlastností živých tkání: 
rovnovážný obsah vody a z toho odvozené vlastnosti 
(refraktivní index, vodivost, difusivitu a permeabilitu 
a tím propustnost pro vodorozpustné živiny a meta-
bolity, dielektrickou konstantu, tepelnou vodivost a te-
pelnou kapacitu, absorbci infračerveného záření …).
Tato podobnost či analogie vlastností materiálů pak 
umožňuje tvořit napodobeniny přirozených struk-
tur či orgánů: příkladem jsou právě měkké kontaktní 
čočky, které Wichterle viděl jako určitou náhradu či 

doplněk přirozené rohovky, která – díky podobnosti 
klíčových vlastností materiál – může fungovat v pro-
středí oka daleko lépe, než čočky z tvrdých plastů jako 
je PMMA, a které vznikly spíše jako verze brýlových 
skel vsaditelných přímo do oka.
Tento Wichterleho přístup ke konstrukci “náhradních 
dílů pro lidi” není pro konstruktéry intuitivně samo-
zřejmý. Konec konců, lodi nebyly nikdy konstruovány 
jako umělé ryby, auta jako syntetické koně a letadla 
jako syntetičtí ptáci.
Bioanalogický přístup není zcela obvyklý dokonce ani 
při konstrukci “náhradních dílů pro lidi” – umělé klou-
by jsou koncipovány spíše jako implantovatené dveřní 
panty či strojní ložiska, než jako živý orgán. A intrao-
kulární čočky vypadají spíše jako brýle přizpůsobené 
pro implantaci do oka než jako naše přirozená čočka.
Což nás přivádí k našemu hlavnímu tématu: bioanalo-
gické intraokulární čočky.
Wichterle vyrobil první bioanalogickou čočku dokon-
ce před čočkou kontaktní, a již v roce 1960 (!) pub-
likoval s Dreifusem zprávu o jejich experimentální 
klinické aplikaci. Byla to hydrogelová čočka doslova 
napodobující čočku přirozenou tvarem i některými 
vlastnostmi materiálu. Předběhl však příliš svou dobu, 
a tak tato práce musela čekat na další kapitolu přes 
čtvrt století (a to hlavně proto, že fenomenální úspěch 
měkkých kontaktních čoček a bohatství nových aplika-
cí hydrogelů prostě odsunul tuto možnost na vedlejší 
kolej).
Koncem 80. a začátkem 90. let začal Wichterle se svý-
mi spolupracovníky ( jako Michálek, Pašta, Smetana, 
Vacík, Šulc…) znovu pracovat na intrakamerálních 
hydrogelových čočkách založených na bioanalogic-
kém přístupu. Vývoj dlouho nepřekročil experimen-
tální klinický rámec, až v roce 2004 vznikla na tomto 
základě první komerční skutečně hydrogelová intrao-
kulární čočka, na počest Wichterleho nazvaná WIOL-
-CF (Wichterles’ IntraOcular Lens – Continuous Fo-
cus) vyráběná nynější fi rmou MEDICEM. Tato čočka 
prošla dalším pracným vývojem převážně klinickým 
a aplikačním, a dnes je to pravděpodobně nejnaděj-
nější kandidát na budoucí standardní presbyopickou 
čočku. Wichterle se již tohoto dalšího světového úspě-
chu bohužel nedožil, ale snad z následujících obrázků 
oceníte krásu a eleganci jeho základní myšlenky, na 
které je postavena.

Kontaktní čočky jako zdravotnický prostředek, no-
vinky v legislativě
Ing. Ledvinková., ALCON Vision Care

Legislativní změny, novelizace, novinky (zákon 
č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích). Role 
SÚKL ve výkonu státní správy – dozor nad zdravotnic-
kými prostředky. Klasifi kace zdravotnických prostřed-
ků podle míry rizika. Požadavky na zaškolení zdravot-
nických prostředků vyplývající ze zákona. Nakládání se 
zdravotnickými prostředky (správná distribuční praxe 
– skladování, příbalové informace).

Naše zkušenosti s aplikací multifokálních kontakt-
ních čoček u dětského pacienta
MUDr. Zobanová A, Mgr. Zobanová B., Soukromá 
oční ordinace Praha

Multifokální korekce ať již brýlemi nebo kontaktními 
čočkami (KČ) je v naší republice užívána v dětském 
věku ojediněle. Přestože korekce refrakčních vad je 
zásadní jako prevence vzniku amblyopie v adici na zá-
kladní oční vadu, jsou to důvody jak ekonomické, tak 
i profesní, které bráni jejich častějšímu využití.
Znovu je nutné si uvědomit, že nejkritičtějším obdo-
bím pro vývoj vidění je první rok života dítěte, zejmé-
na jeho první polovina. Čas, který ztratíme v 1. roce 
života dítěte pozdním nebo nedokonalým stanovením 
diagnózy a nefunkčním léčebným plánem, je pro vývoj 
vidění kritický a nenahraditelný. Lze stanovit velikost 
refrakční vady a úroveň zrakové ostrosti prakticky od l. 
měsíce věku bez slovní spolupráce pacienta. Tato léč-
ba je nezastupitelná, a to i u dětí slabozrakých či dětí 
s viděním na hranici praktické slepoty.
Pro aplikaci je nutné přesně stanovit velikost refrakční 
vady v cykloplegii a vědět, zda pacient akomoduje.
Z toho pak vyplývá, u kterých dětí je nutné indikovat 
multifokální kontaktní čočky nebo brýle. Jsou určité 
diagnózy, z nichž některé jsou považovány za absolut-
ní indikaci k nasazení této korekce: Westův syndrom 
a jiné formy Epilepsie, Downův syndrom, Parciální 
atrofi e optických nervů, Afakie či Artefakie po operaci 
Katarakty i s implantací Monofokální čočky, Akomo-
dační strabismus, Kolobomy duhovky, čočky, sítnice 
i zrakového nervu.
Důvody, které nás vedly k použití silikon-hydrogelo-
vých multifokálních kontaktních čoček jsou naše více 
než desetileté zkušenosti se sférickými kontaktními 
čočkami s prodlouženým režimem nošení u dětí.
Funkční výhody a zisk z aplikace těchto KČ jsou neza-
stupitelné. Jsou to trvalá senzorická stimulace sítnice, 
lepší možnosti rozvoje binokulárních funkcí, prevence 
vzniku amblyopie v adici na základní onemocnění.
K technickým přednostem patří především to, že dítě 
obtěžujeme aplikací jen 1x týdně, snadnější obsluha 
tohoto typu KČ pro rodiče a ostatní dospělé osoby, 
které o dítě pečují (týdenní stacionáře, školky, nekom-
pletní rodiny).
Silikon-hydrogelové kontaktní čočky jsme aplikovali 
dle přesného, námi vypracovaného postupu – ma-
nuálu, následoval zácvik rodičů v aplikaci KČ u svého 
dítěte a odborná pečlivá instruktáž, jak pečovat o KČ, 
další kontrola druhý den u nás, maximálně do týdne 
a dále dle klasického schématu dlouhodobého sledo-
vání dětí s oční vadou ve věku pod 15 let. Kontrolu-
jeme nejen stav předního segmentu, ale především 
pak zrakovou ostrost, a pečlivě monitorujeme změny 
v refrakční vadě, vždy v cykloplegii.
Prevence vzniku komplikací nošení KČ pro prodlouže-
ný režim nošení u dětského pacienta spočívají v přes-
ném dodržování všech doporučených zásad, které 
rodiče dostanou na konci aplikace písemně.
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Vyšetření akomodace v optometrické praxi
Mgr. Šebestová M.

Akomodace je důležitý dynamický proces v lidském 
oku, pomocí něhož je oko schopno zobrazit různě 
vzdálené předměty od oka na sítnici, tedy umožňu-
je měnit dioptrickou sílu oka, a tím zaostřit na různé 
pohledové vzdálenosti.Akomodaci běžně nevěnujeme 
pozornost do té doby, než nastane její fyziologický 
pokles. Pokles akomodační šíře má vliv na kvalitu na-
šeho života, ať už zpočátku natahováním rukou nebo 
neustálým nasazováním a sundáváním brýlí, které je 
třeba použít pro ostré vidění do blízka. V současnosti 
je mnoho způsobů jak měřit akomodaci. Mezi meto-
dy akomodace, které můžeme běžně vyšetřovat, řadí-
me např. Push up test, Minus to Blur, měření pomocí 
akomodometrů. Další možností je měřit relativní ako-
modaci, stimulovanou akomodaci nebo vyšetřit ako-
modační snadnost.Na základě měření akomodace, 
pak může stanovit potřebnou adici, a taky doporučit 
vhodnou korekční pomůcku dle klientových představ 
a nároků na vidění.

Zraková únava
Bc. Jírovská N.

Únava, stres, deprese jsou v dnešní době již populač-
ními chorobami. Rozdíly mezi nimi, jak tělo reaguje 
pod jejich vlivem a proč tento stav vůbec vzniká a pře-
devším jaký vliv má na oko a vidění jako celek, jsou 
předmětem této přednášky. Ta se dále zabývá vším, 
co spadá pod široký pojem astenopie, jaké mohou 
být hlavní spouštěče zrakové únavy, jaký podíl má na 
zrakové únavě digitalizace spolu se stále častějším 
používáním monitorů obecně a možnostmi řešení as-
tenopických potíží a zjištění pravé příčiny problému. 
Mohou být významnými faktory i pozornost a látky, 
které člověk požije?

Syndrom suchého oka
Bc. Ševčíková T.

Syndrom suchého oka patří mezi jedno z nejčastějších 
onemocnění, se kterým se můžeme setkat v oftalmo-
logické ordinaci. Pacienti s tímto onemocněním nej-
častěji trpí subjektivními potížemi: pocit písku v očích, 
zarudnutí očí, pálení očí, svědění očí, zvýšená slzivost, 
někdy se objevuje i světloplachost. Subjektivní potíže 
jsou příznakem toho, že slzný fi lm není v pořádku. 
Poruchy slzného fi lmu mohou způsobit změny na ro-
hovce i spojivce. Tyto problémy se stupňují, pokud se 
pacienti vyskytují v zakouřeném, větrném nebo hodně 
klimatizovaném prostředí. Vliv na potíže mají i léky, 
které pacienti běžně užívají: hormonální antikoncep-
ce, diuretika, léky na tlak.
 Syndrom suchého oka se nevyskytuje samostatně, ale 

vždy souvisí s jiným očním onemocněním. Proto je vel-
mi důležitá správná a včasná diagnóza (anamnéza pa-
cienta, provést Schirmerův test, BUT-test a vyšetření 
na štěrbinové lampě). Terapie je individuální, ale lékař 
by se měl snažit najít nejvhodnější formu terapie, která 
pacientovi bude vyhovovat. Správná, včasná diagnóza 
a terapie mohou pacientovi ulevit od subjektivních po-
tíží a zlepšit kvalitu jeho života.
 V prezentaci bude zmíněno rozdělení syndromu su-
chého oka, vztah k Sjögrenově syndromu, diagnosti-
ka, kde budou zmíněny nejdůležitější testy a terapie 
syndromu.

Porovnání superpozice na synoptoforu 
a Schoberově testu
Bc. Naušová I.

Superpozice neboli simultánní percepce je schop-
nost vnímat současně sítnicemi obou očí. Příspěvek 
porovnává získané výsledky vyšetření superpozice na 
synoptoforu a Schoberově testu.

Změny aberací optického systému oka 
při akomodaci
Bc. Hedbávná E.

Zhodnocení celkových změn aberací vyšších řádů 
v průběhu akomodace. V praktické části bakalářské 
práce byla u 23 osob ve věku 21–46 let měřena subjek-
tivní a objektivní akomodace, poté byly pomocí abe-
rometru iTrace měřeny aberace při pohledu do dálky 
a do blízka. Bylo zjištěno statisticky významné zhor-
šení subjektivní akomodační šíře v závislosti na věku. 
Změny aberací v závislosti na věku ani na akomodační 
šíři nebyly statisticky významné.

Vliv heteroforie na stereoskopické vidění
Bc. Sochová P.

Stereoskopické (prostorové) vidění je výsledkem in-
terakcí velkého množství podnětů jak binokulárních, 
tak monokulárních. Odráží se na ní kvalita všech 
funkčních složek vizuálního systému od optických, 
motorických po senzorické.
Heteroforií označujeme latentní šilhání, které se pro-
jeví změnou vzájemného postavení očí při zrušení 
podnětů k fúzi. Ovšem při zachování monokulárních 
signálů jsou sítnicové obrazy normálně fúzovány 
a mohou vyvolávat dojem hloubky. Toho bylo využi-
to při zjišťování vlivu artefi ciální heteroforie (esoforie 
a exoforie) na kvalitu prostorového vidění pomocí 
Random dot stereotestu.

Optometrie a metrologie
Bc. Jochcová N.

Práce se zabývá významem metrologie z hlediska po-
skytování zdravotní péče a posuzování metrologic-
kých vlastností zdravotnických prostředků (přístro-
jové techniky), se zaměřením na přístroje, které jsou 
předepsané jako povinné, resp. používané jako dopo-
ručené vybavení na optometristickém pracovišti. Dále 
se práce zabývá vymezení důležitých pojmů, jako je 
stanovené a pracovní měřidlo, ověřování a kalibrace 
měřidel a možná metrologická kategorizace přístrojo-
vé techniky pro optometrii. Závěrem mé práce je po-
psání ověření významného měřidla (bezkontaktního 
tonometru).

Vliv alkoholu na vidění a požadované údaje.
Bc. Kopalová K.

Víme, že alkohol ovlivňuje fyziologické procesy v lid-
ském těle. Jak ale tato molekula působí na naše vidě-
ní? Měření zaměřené na rychlost a kvalitu základních 
zrakových funkcí bylo provedeno na skupině dobro-
volníků. Budou prezentovány změny zrakových funkcí 
v závislosti na množství alkoholu v dechu.

Využití kritéria sagitální hloubky při aplikaci měk-
kých kontaktních čoček
MUDr. Giacintov P., Giacintová R., Oční ordinace 
MUDr. Pavel Giacintov, Brno

Každý, kdo aplikuje měkké kontaktní čočky, se jistě se-
tkal s pacientem, který z nějakého důvodu na plochou 
keratometrii vyžadoval použití strmé čočky, nebo na-
opak na strmou rohovku použít čočku s velkým zakři-
vením. Příčinou mohla být jednak tvarové diference 
mezi zakřivením rohovky v centru a periferii rohovky 
(excentricita), ale také sagitální hloubka čočky, která 
neodpovídala aplikované kontaktní čočce.
Podle některých autorů je dokonce aplikace na zákla-
dě sagitální hloubky vhodnější, než běžně používaná 
aplikace podle keratometrie.

Aplikace tvrdé kontaktní čočky u pacienta s velmi vy-
sokým iregulárním astigmatismem (30 D)
MUDr. Giacintov P., Oční ordinace MUDr. Pavel Gi-
acintov, Brno

Muž (70 let) po keratoplastikách a s artefakií na obou 
očích navštívil naši ordinaci s doporučením aplikace 
tvrdých kontaktních čoček.
Keratometrie pravého oka je K1 5,85 mm, K2 4,81 mm 
a excentricita 1,33. Rohovkový astigmatismus je 12,4 D. 
Rohovka levého oka má keratometrii K1 6,24 mm, K2 

5,44 mm, negativní excentricitu -0,84 a astigmatismus 
8,0 D.
Naturální vízus pravého oka je 0,03 p s refrakcí změ-
řenou na aberometru sph +13,5 D cyl -30,5 D ax 120. 
Vízus levého oka je 0,1 s refrakcí sph -2,5 D cyl -25,5 D 
ax 137.
Na pravé oko jsme aplikovali korneální bitorickou 
RGP čočku a zlepšili vízus na 0,9 se zbytkovou refrakcí 
+0,25 D. Pro levé oko jsme použili semisklerální toric-
kou RGP čočku, vízus je 0,7 p.

Osmolarita slzného fi lmu
Vaverka J., Oční ordinace MUDr. Pavel Giacintov, 
Brno

Slzný fi lm hraje zásadní roli v udržování integrity oč-
ního povrchu, ochraně před bakteriální invazí a za-
chování ostrosti vidění. Efektivní metodu hodnocení 
kvality slz představuje měření osmolarity. Osmolarita 
je zastoupení iontů. Fyziologická hodnota je cca 295–
310 mOsm/l a s věkem se mírně zvyšuje.
Hyperosmolarita je v literatuře popsána jako hlavní 
ukazatel celistvosti slz. Když je narušeno množství 
nebo kvalita vylučovaných slz, zvyšuje se celková os-
molarita slzného fi lmu. Posunuje se bazická rovno-
váha slz ke slanějšímu roztoku, což vede k poškození 
povrchu oka aktivací zánětlivé kaskády epitelových 
buněk a uvolňováním zánětlivých mediátorů. Dů-
sledkem je apoptóza povrchových epitelových buněk 
a pohárkových buněk spojivky.
Znalost osmolarity slz napomáhá efektivněji zvolit 
správnou terapii. Cíleně je pak možné vybrat nejvhod-
nější oční kapky, materiál aplikovaných kontaktních 
čoček, popřípadě zkombinovat celou terapii suchého 
oka i s aplikací lakrimálních implantátů.

Blephacura v péči o marginální blefaritidu
MUDr. Rezek P., Oční oddělení nemocnice Kolín

Prezentace přináší poznatky o řešení problému mar-
ginální blefaritidy.

Retrospektiva
Ing. Michálek J. CSc., ÚMCH AV ČR v.v.i.

Krátké shrnutí odborného programu i celého sjezdu 
a jeho ukončení.

o
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1. ČÁST

Tento článek neprošel redakční radou
a ČKS nebere zodpovědnost za jeho obsah.

I v letošním roce proběhl ve Varšavě další, nyní již 7. v pořadí, ročník 

mezinárodního sympozia ACUVUE® Eye Health Advisor®, pořádaný 

společností Johnson & Johnson Vision Care.
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to typ kontaktních čoček jako možnost snížení rizika 
infekce předního segmentu pacientům, nosící kon-
taktní čočky během peri infekční fáze, i když je známo, 
že kontaktní čočky by se neměly v této době používat.
Pohodlí a komfort při každodenním užívání jedno-
denních čoček, lékařské a klinické výhody vyplívající 
z nošení jednodenních čoček, zastupují v jeho praxi 
důležité místo, jak zmínil.
Můžeme také pozorovat rychlý vývoj v oblasti sféric-
ké, torické a multifokální jednodenní kontaktní čočky. 
Využitím silikon hydrogelu pro jednodenní kontaktní 
čočky byla překonána poslední překážka, která mohla 
mít vliv na kratší dobu nošení. Je zjevné, že
kontaktní čočky na jedno použití, přispívají k původní 
myšlence při nošení kontaktních čoček – častější vý-
měna je lepší, zároveň je zdravější a pohodlnější.

Shrnutí:
Jednodenní kontaktní čočky mají své místo v praxi 
při aplikaci kontaktních čoček. Splňují všechny poža-
davky při nošení čoček, které klient očekává. Elimi-
nují se infekce, jež mohou být spojené s rutinní péči 
o kontaktní čočky při delší výměně. Můžou být vhod-
nou alternativou i při nošení čoček s delší výměnou 
a zároveň můžou posloužit jako lékařská pomůcka 
při infekcích předního segmentu. Ačkoli jejich cena 
může být pro konečného klienta dražší než kontaktní 
čočky s výměnou, je důležitá komunikace s klientem 
a vysvětlení všech výhod jednodenních čoček.

BINOCULAR VISION & CONTACT LENSES
BINOKULÁRNÍ VIDĚNÍ A KONTAKTNÍ ČOČKY
Prof. Bruce Evans, BSc(Hons) PhD FCOptom DipCLP 
DiOrth FAAO FBCLA
Zpracovala: MUDr. Topinková Anna

Autor v úvodu se zmíňuje o výzkumu optometrie a or-
toptiky, kterým se zabývá i ve své praxi a který je pod-
porován fi rmami jako je Johnson & Johnson Vision 
Care, Ciba Vision nebo Cooper Vision.

Zhruba 5 % našich pacientů má větší či menší problém 
s binokulárním viděním. Optometrista zná ortoptiku 
a je schopen ji řešit. Autor klade otázku, zdali bude-
me léčit nebo jen korigovat? Profesor Evans v rámci 

přednášky rozebral důvody, proč jsou kontaktní čočky 
užitečným a dobrým pomocníkem v ortoptice.
Disociované odchylky a jejich kompenzace zavisí na 
funkčních rezervách motorické fuze ve vztahu k mož-
nostem senzorické fuze. Odkazuje se na vlastní pu-
blikaci „Ortoptické indikace k nošení kontaktních čo-
ček“. Zdůrazňuje, že v praxi se vždy musíme zaměřit 
na patologii, nutné vždy zkontrolovat zorničku, disk 
zrakového nervu, zorné pole, vyšetřit konkomitantní 
a inkonkomitantní strabismus, akomodaci atd. Tato 
vyšetření je potřeba provádět pravidelně, a pokud ne-
vidíme zlepšení, je nutné změnit návrh a postup léčby, 
hlavně o tomto pohovořit s pacientem a zvát častěji 
na kontrolu.

V další části se autor sdělení věnuje anizometropii 
a kontaktním čočkám. Profesor Evans odkazuje na 
studii Edwardse z roku 1979. Kontaktní čočky mají 
mnoho výhod v případech vysoké ametropie nebo 
anisometropie:
• redukce zkreslení a aberace s vyloučením prismatic-

kého efektu skel
• snížení pravděpodobnosti, že čočky budou vyndány 

oproti sejmutí brýlí
• jediná nevýhoda může být v nerovnosti velikosti 

retinálních obrazů u vysoké axiální anizometropie 
(Knappův zákon)

Ovšem Winn a spol. (1988) vyvrátil Knappův zákon!
Kontaktní čočky minimalizují aniseikonii stejně jak 
v axiální tak i u refrakční anizometropie.
Logan a spol. (2004) referují o 1,5% výskytu anizomet-
ropie v populaci, která je větší než +2 dioptrie.
Stewart a spol. (2004) zjistili, že amblyopické děti mají 
o 2,5 řádku lepší visus v kontaktních čočkách nežli 
v brýlích. 22 % z nich nemusí nosit okluzi.
Ghanem a spol.(2010) konstatují, že léčba refrakč-
ních vad lasikem je bezpečnou a efektivní metodou 
k usnadnění rozcvičení amblyopie a je proveditelná 
pouze u děti, které nesnáší brýle nebo kontaktní čoč-
ky. Výsledkem je zlepšení zrakové ostrosti a tímto i bi-
nokulárního vidění.

Autorův názor je, že čím pomaleji nebo váhavěji bu-
deme indikovat kontaktní čočky, ostatní budou o to 
rychlejší v indikacích k lasiku.
Co bychom raději chtěli pro naše děti ?

Další část sdělení je zaměřena na aplikaci kontaktních 
čoček u anizometropické amblyopie.
Autor uvádí několik praktických rad:
• u vysokých hypermetropií doporučujeme Silikon-

-hydrogelové čočky
• denní nošení je preferováno
• vždy aplikovat torické kontaktní čočky i při malém 

astigmatismu.

Kontaktní čočky ve srovnání s brýlemi, mají větší efekt 
k normalizaci binokulárních funkcí.
Obecně je známo /Keir a spol. (2012)/, že osoby 
s krátkozrakostí musí více akomodovat a konvergovat 

ACUVUE® Eye Health Advisor® je v současné době jed-
ním z největších odborných akcí podobného druhu ve 
střední a východní Evropě a každým rokem se na něm 
setkává čím dál tím více účastníků. V letošním roce jsme 
na sympoziu zaznamenali opět rekordní počet účast-
níků: celkem se letos zúčastnilo 643 očních odborníků 
z více než dvaceti zemí.
Stejně jako v uplynulých letech na sympoziu vystoupili 
vedle domácích přednášejících mezinárodně uznávaní 
lektoři a kapacity v oboru kontaktologíe – měli jsme tu 
čest přivítat opět několik celosvětově uznávaných od-
borníků ze Spojených států, Kanady a Velké Británie. 
Odborný program přednášek oživily také dvě panelové 
diskuze a interaktivní panely s případovými studiemi.

Zde vám přinášíme stručný výtah z vybraných předná-
šek. Děkujeme všem delegátům za účast a laskavou pří-
pravu těchto textů.

20 YEARS OF DAILIES DISPOSABLES: 
PERSONAL EXPERIENCE
20 LET JEDNODENNÍCH KONTAKTNÍCH 
ČOČEK: OSOBNÍ ZKUŠENOST
Marek Skorupski, MD, Polsko
Zpracovala: Mgr. Drahoslava Bartáková

Koncepce opakovaně použitelných kontaktních čo-
ček se objevila již v roce 1970. Pravidlo „čím novější, 
tím lepší“ bylo plně použito u kontaktních čoček na 
jedno použití. V devadesátých letech minulého století 
byla technologická bariéra překonána a bylo možné 
produkovat obrovské množství kontaktních čoček růz-
ných parametrů v krátkém časovém období. V té době 
uvedla fi rma Johnson & Johnson jako první kontaktní 
čočky na jednorázové použití, což znamenalo milník 
v prodeji kontaktních čoček.
Pro nositele kontaktních čoček, čočky na jedno použití 
nabízejí pohodlí. Pro nositele je výhodné, že nemusí 
provádět denní rutinu spojenou s péčí o výměnné 
kontaktní čočky. Každý den nabízejí čočky perfektní 
komfort při nošení – každý den nový pár čoček. Pro 
odborníky jednodenní čočky znamenají zdravější oči. 

Snižuje se výskyt rohovkových infi ltrátů s používáním 
jednodenních čoček oproti nošení kontaktních čoček 
s opakovanou výměnou, nebo dojde-li k nim v průbě-
hu nošení, komplikace jsou mnohem mírnější.
Při používání jednodenních kontaktních čoček se ne-
používají pouzdra na kontaktní čočky, které mohou 
být případným zdrojem infekce. Odstranění chemic-
kých látek souvisejících s péčí o výměnné kontaktní 
čočky má velký vliv na snášenlivost kontaktních čoček 
v oku. Nové kontaktní čočky každý den, které jsou čis-
té, bez žádných depozit, znamenají také nižší riziko 
vzniku oční alergie a možnost nošení jednodenních 
čoček i u pacientů s alergickými příznaky.
Vzhledem ke všem výhodám, jež jednodenní kontakt-
ní čočky nabízejí, jejich cena se stala v praxi základní 
překážkou, zmínil Dr. Skorupski. K dosažení úspěchu 
v této části nabídky kontaktních čoček, Dr. Skorupski 
zmobilizovat celý tým. Jak při přednášce zmínil, zapo-
jil do projektu jak specialisty, tak i pomocný personál. 
Pro potenciální nositele začal používat zkušební kon-
taktní čočky. A časem tato strategie přinesla očekáva-
ný efekt.
Dr. Skorupski se snaží přesvědčit pacienty, aby vy-
zkoušeli kontaktní čočky na jedno použití jako možnou 
další alternativu ke svým čočkám, ať již jsou 14ti den-
ní nebo s měsíční výměnou. Klade důraz na výhody 
jednodenních čoček, především v podmínkách, které 
nejsou pro klienta tradiční, např. potápění, horolezec-
tví, a další sportovní aktivity, kdy se snaží zlepšit jeho 
pohodlí a i bezpečnost při nošení kontaktních čoček. 
Možnost výběru jednodenních kontaktních čoček je 
pohodlná právě na cestách nebo při sportu. Jedno-
denní kontaktní čočky mohou být nošeny příležitostně 
spolu s měsíční nebo 2-týdenní výměnou kontaktních 
čoček.
Přednášející sám aplikuje jednodenní čočky u paci-
entů s anamnézou, kde proběhla infekce předního 
segmentu, zejména po zotavení z virových infekcí. 
V těchto případech, kontaktní čočka na jedno použi-
tí, zabraňuje infekčním a zánětlivým látkám v přenosu 
a umožňuje sledovat, zdali je oko již připraveno na 
kontaktní čočky.
V poslední době začal Dr. Skorupski doporučovat ten-
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Korespondující symptomy je rovněž nutné programo-
vě a rutinně monitorovat a zaznamenávat, nejlépe pro-
střednictvím ověřeného dotazníku (např. dotazník pro 
suché oko – Contact Lens Dry Eye Questionnaire-8 
(CLDEQ-8)). Kontaktologové by měli svoji pozornost 
zaměřit u nositelů kontaktních čoček zejména na pro-
jevy suchosti, nepohodlí a poruchy vidění. Rovněž je 
nutné posoudit, zda dochází ke zhoršení těchto pří-
znaků během nošení kontaktní čoček a jak se mění 
vnímaní těchto symptomů v případě snížení časového 
intervalu nošení. Nejvhodnější je vyšetřit nositele s na-
sazenými kontaktními čočkami v pozdním odpoledni.

Shrnutí:
Kontaktní čočky a slzný fi lm spolu úzce interagu-
jí, což může vyústit v některých případech v určitý 
diskomfort. Právě stabilita slzného fi lmu je pova-
žována za klíčový faktor odpovídající za nepohodlí 
nositelů kontaktních čoček. Na základě výsledků 
hodnocení slzného fi lmu (před samotnou aplikací 
a s nasazenými kontaktními čočkami) lze zvolit od-
povídající řešení a či léčbu.
V oblasti této problematiky je žádoucí zaměřit bu-
doucí výzkumné aktivity na vývoj nových materiálů, 
popř. povrchových úprav ke snížení odpařování slz-
ného fi lmu během nošení kontaktních čoček. Pozor-
nosti by rovněž neměl uniknout i další vývoj zvlhčo-
vacích prostředků, který by pak následně podpořily 
smáčivost povrchů kontaktních čoček.

CONTACT LENS-RELATED INFECTION
AND INFLAMMATION
S KONTAKTNÍMI ČOČKAMI SOUVISEJÍCÍ 
INFEKCE A ZÁNĚT
Carol LAKKIS, BscOptom, PhD, PGCertOcTher, 
FAAO, FACO, FBCLA, USA
Zpracovala: MUDr. Kateřina Boudová

Autorka ve svém příspěvku přednesla přehled rizik zá-
nětlivých komplikací, které se při nošení kontaktních 
čoček stále mohou vyskytovat. Na-
vzdory pokroku ve vývoji nových 
materiálů a složení roztoků se po-
čet mikrobiálních keratitid při po-
užití kontaktních čoček s plánova-
nou výměnou během posledních 
20 let nesnižuje. Akantamébová 
keratitida se dokonce vyskytuje 
častěji. Přestože rohovkové záněty 
jsou méně závažné než rohovkové 
infekce, vedou k dočasnému či úpl-
nému vysazení nošení kontaktních 
čoček. Normální oční fl ora obsahu-
je u zdravého oka Staphyllococus 
epidermidis, S. aureus, Coryne-
bakterium spp, méně často Strep-
tococcus spp. Mikrobiální keratiti-
da je predominantně způsobena 
Gram negativními kmeny, obvyklý 
patogen je Pseudomonas aerugi-

nosa. Ps. Aeruginosa se vyskytuje v zásobárnách vody, 
viruletnímií faktory jsou exotoxiny, proteasy.
Autorka také zmiňuje akantamébovou keratitidu, tato 
améba žije volně ve vzduchu, prachu, vodě a horních 
cestách dýchacích. Keratitidu je těžké jak diagnostiko-
vat, tak léčit. Incidence v US je 1,65–2,01/1 000 000. 
Rizikové faktory jsou hlavně návštěva veřejného bazé-
nu. Souhrnně autorka uvádí přehled rizikových fakto-
rů: kontaminace kontaktních čoček 8x, prodloužené 
nošení, mladý věk, špatné mytí rukou. Typy kontami-
nací – G- jako Pseudomonada, G+jako staphyllococus, 
houby ve 20–40 % a Acantameba v 9 %. Množství 
studií ukazuje, že výskyt rohovkových zánětlivých pří-
hod je 2x vyšší u silikonhydrogelů oproti hydrogelo-
vým čočkám. Současné studie ukazují, že režim pro-
dlouženého nošení (incidence 3–5 na 10 000 nositelů 
u DW, 20–25 na 10 000 nositelů při EW)s přespává-
ním, starší nositelé kontaktních čoček a kontamina-
ce pouzder a kontaktních čoček jsou signifi kantními 
rizikovými faktory k zánětům a jednodenní čočky jsou 
bezpečnější. Strategie ke snížení rizika zánětu spočívá 
v převedení pacienta na jednodenní čočky a kontrola 
pacientovi péče o čočky. Autorka uvádí možnost sní-
žení rizika zánětu lepší hygienou kontaktních čoček 
o 50 %, o 27 % včasnou výměnou pouzdra, kombino-
vaně snížení až o 62 %. Pozornost je nutné změřit na 
rizikové faktory pro kontaminace, jako opakované po-
užíváni roztoku, kontaminace špičky láhve s roztokem 
a nedostatky v čištění pouzdra. Doporučená výměna 
pouzdra je každé dva týdny u více rizikových pacientů 
či užití antimikrobiálních pouzder, v budoucnu čoček.

FITTING PROPERLY TO REDUCE DROP OUTS. 
LIFE FITTING TIPS
APLIKUJTE ODBORNĚ, ABYSTE SNÍŽILI 
ODLIV NOSITELŮ KONTAKNÍCH ČOČEK. 
APLIKAČNÍ TIPY.
Prof. Christina N. Grupcheva MD, PhD, DSc, FEBO, 
FICO(Hon), Bulharsko
Zpracovala: Mgr. Markéta Žáková

v kontaktních čočkách nežli v brýlích a osoby s daleko-
zrakostí zase obráceně.
Jiménez a spol.(2011) pro změnu srovnává kontaktní 
čočky a brýle při myopii:
• akomodace je slabší v kontaktních čočkách a to 

o 0,25–0,50 D
• forie do blízka 1° až 2,5 D prismat je větší u esoforie 

než u exoforie
• divergentní fuzní rezerva do blízka je menší v kon-

taktních čočkách
• větší relativní akomodační úsilí do blízka v kontakt-

ních čočkách.

Většina pacientů se adaptuje na minimální efekt zvý-
šené akomodace.
Autor na příkladech demontroval, že korekce oční 
vady kont. čočkami znamená lepší volbu korekce nežli 
brýlemi k získání lepších binokulárních funkcí.
Aplikace kontaktních čoček u vrozeného nystagmu 
taktéž snižuje amplitudu nystagmu.

Shrnutí:
• ortoptické problémy má přibližně 5 % našich paci-

entů
• dobré binokulární funkce jsou předpokladem čis-

tého, ostrého vidění, stejných vjemových obrazů 
a plné šíře zorného pole

• kontaktní čočky jsou preferovány jako způsob ko-
rekce u dětí se šilháním, jako úspěšná volba léčby 
tupozrakosti a rehabilitace zrakových funkcí

• děti se šilháním můžou být našimi úspěšnými nosi-
teli kontaktních čoček.

CONTACT LENS INTERACTIONS 
WITH THE TEAR FILM
KONTAKTNÍ ČOČKY A SLZNÝ FILM
Carol LAKKIS, BscOptom, PhD, PGCertOcTher, 
FAAO, FACO, FBCLA, USA
Zpracovala: Mgr. Lenka Musilová

Přednáška Dr. Carol Lakkis byla zaměřena na vzájem-
né působení kontaktních čoček a slzného fi lmu. Noše-
ní kontaktních čoček může zapříčinit změny slzného 
fi lmu, a to jak biofyzikálního, tak i biochemického cha-
rakteru. Biofyzikální změny lze zhodnotit prostřednic-
tvím řady klinických metod, jako je například měření 
stability slzného fi lmu, frekvence mrkání, integrity lipi-
dové složky slzného fi lmu, ale i výšky slzného menisku.
Stabilita slzného fi lmu může být ovlivněna řadou fak-
torů, jedním z nich může být i nošení kontaktních čo-
ček. Ke zhodnocení lze úspěšně využít metody NIBUT 
(Non–invasive tear break up time). Pokles stability 
slzného fi lmu v průběhu dne byl prokázán u lidí, kte-
ří nenosí kontaktní čočky, nižší hodnoty vykazují také 
ženy. Hodnoty NIBUT snižuje jak nošení RGP (rigid 
gas permeable; NIBUT 2–3 s), tak i měkkých kontakt-
ních čoček (NIBUT 5–10 s), přičemž roztržení slzného 
fi lmu je lokalizováno především v centrální oblasti. 
Snížení hodnoty NIBUT mohou být příčinou jistého 
subjektivní nepohodlí u nositelů kontaktních čoček. 
Za indikaci dysfunkce slzného fi lmu, zapříčiňující su-
chost oka, lze mimo jiné považovat hodnoty NIBUT 
pod 3 s. Významnou roli může hrát také nižší relativní 
vlhkost vzduchu v daném prostředí (pod 20 %).
Pro dynamiku slzného fi lmu je důležitá frekvence 
mrkání. Normální hodnoty se pohybují v rozmezí 
5–15x za minutu, u nositelů kontaktních čoček je frek-
vence mrkání snížena nebo naopak zvýšena. Neúplné 
mrkání rovněž vede k pocitům suchosti, nepohodlí, 
a tedy k barvení rohovky za použití fl uoresceinového 
barviva.
Lipidová vrstva slzného fi lmu snižuje jeho povrchové 
napětí a zároveň tak brání rychlému odpařování vod-
né složky. Nošení kontaktních čoček má za následek 
ztenčení této lipidové vrstvy a také její nerovnoměrné 
rozprostření, což může rovněž vést k určitému diskom-
fortu. Pomocí speciální přístrojového vybavení, jako je 
např. Tearscope nebo interferometr, lze provést zhod-
nocení a následnou klasifi kaci lipidové vrstvy slzného 
fi lmu na základě měření její tloušťky a rovnoměrnosti 
(klasifi kace dle Guillon).
Normální hodnota výšky slzného menisku je přibližně 
0,3 mm. Její měření lze realizovat prostřednictvím bio-
mikroskopie nebo topografu. Subjektivní nepohodlí 
ke konci dne může mít přímou souvislost s nižšími 
hodnotami výšky slzného menisku.
Biochemické změny, jako je zvýšení či redukce jednot-
livých komponentů složek slzného fi lmu, jsou většinou 
vyhodnocovány laboratorními metodami. Nové tech-
nologie se zaměřují nejen na hodnocení lipidů, protei-
nů, mucinu, ale také zánětlivých mediátorů v slznému 
fi lmu. V některých případech však lze zhodnocení pro-
vést i klinicky na základě přítomnosti depozit na kon-
taktních čočkách. Obsah proteinových a lipidových 
depozit a mucinu závisí primárně na vlastnostech ma-
teriálu, ale významnou roli hraje i v pacientova indivi-
duální charakteristika. Hydrogelové materiály obvykle 
vykazují zvýšenou koncentraci proteinových depozit, 
zatímco silikon-hydrogely naopak malé množství těch-
to depozit, zato však významně vyšší koncentraci lipi-
dových depozit než je tomu hydrogelů.
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MY VIEW: FULL VISION CORRECTION AND 
MYOPIA CONTROL
MŮJ POHLED: PLNÁ KOREKCE A PROGRESE 
KRÁTKOZRAKOSTI
Marek Habela, MD, PhD, Polsko
Zpracovala: Mgr. Markéta Žáková

Přednášející se věnoval stále aktuálnímu tématu řeše-
ní progrese myopie.
V minulosti:
Korekce myopie se neřešila, pokud si dítě nestěžova-
lo. Myopie pod – 1,5 Dpt se nekorigovala. Pokud se již 
korekce předepsala, bylo to o +0,75 až +1,0 Dpt méně 
oproti ideální korekci (podkorekce). Korekce myopic-
kých dětí se doporučovala jen na dálku, na blízko se 
předpokládalo, že si myop poradí bez korekce. O za-
stavení progrese myopie se odborníci pokoušeli atro-
pinem, antiglaukomatiky, bifokálními skly, podkorekcí 
či překorigováním, RGP čočkami či ortokeratologií. 
Zjistilo se, že žádná z těchto metod progresi myopie 
nezpomalí. Pacientovi je vhodné předepsat optimální 
korekci, se kterou dosahuje nejlepší zrakové ostrosti. 
V dnešní době je nedostatečné řešit nízké hodnoty 
astigmatismu sférickým ekvivalentem!

Dnes víme:
Halové sporty nemají pozitivní vliv na zpomalení pro-
grese myopie (venkovní sporty jsou vhodnější). Expe-
rimenty na zvířatech potvrzují, že periferie sítnice má 
vliv na emetropizaci a progresi myopie. Dále se zkou-
má se vliv bifokálních čoček.
Ve většině případů myopie vzniká ve školním věku 
a stabilizuje se ve věku 18 let. Zamlžené vidění se 
rozvíjí pomalu, někdy aniž by to myopické dítě za-
znamenalo. Pacienti přicházejí poprvé na vyšetření 
s myopií -0,75–1,0 Dpt. Nejen v případě dospělých, ale 
i dětských pacientů předepisujeme plnou sférickou či 
sféro-cylindrickou korekci. Často vybíráme kontaktní 
čočky jako korekci první volby nebo jako doplňkovou 
korekci k brýlím.
Při zvýšené zrakové námaze do blízka zaznamená-
váme progresi myopie i v 3. deceniu života pacienta. 
Již Kepler r. 1611 zmínil, že práce v blízké vzdálenosti 
může způsobit rozvoj myopie. Někteří odborníci věří, 
že myopie je adaptací na akomodační napětí při prá-
ci do blízka. Mezi myopy, emetropy a hypermetropy 
jsou odlišné akomodační hodnoty.

Existují dva mechanismy vzniku myopie?
Mechanismem rozvoje myopie jsou akomodační spas-
mus a trvalé změny tvaru čočky nebo prodloužení pře-
dozadní délky bulbu. Hovoříme o myopii, kterou dete-
kujeme s minimálním akomodačním napětím.
Studie na zvířecích modelech potvrzují, že defokusace 
hraje významnou roli. Počínající refrakční změny jsou 
zapříčiněny sklerálním ztenčením a následnými skle-
rálními změnami. Žádná z těchto změn nebyla zazna-
menána u lidských pacientů. Kdy je defokusace kritic-
ká? Díky zrakové námaze do blízka? Právě po zrakové 
námaze do blízka? Je vliv defokusace významný?
Důvodem pro progresi refrakční vady je zrakové pře-

tížení (díky oslabené akomodační odpovědi je obraz 
fokusován za sítnici a řešením tohoto problému je 
prodlužování očního bulbu).
Při defokusaci nastávající bezprostředně po zrakové 
námaze nedochází k prodlužování bulbu, protože ob-
raz je fokusován před sítnici.

Shrnutí:
Dr. Habela shrnul poznatky, které vedou k dopo-
ručení pro oční odborníky. Na progresi myopie má 
vliv mnoho faktorů. Každý případ myopie musí být 
posuzován jednotlivě, zanalyzován a optimálně ko-
rigován tak, abychom zajistili co nejlepší podmínky 
pro vidění. Na úspěšnosti snížení progrese myopie 
se podílí přesná korekce refrakční vady s úměrnou 
akomodační pohodou, analýza životního stylu, pre-
ference venkovních sportovních aktivit a pravidla 
zrakové pracovní hygieny.

THE CHEMISTRY OF TEARS – THE DIAGNOSIS 
AND MANAGEMENT OD DRY EYE SYNDROMES 
CHEMICKÉ VLASTNOSTI SLZ – DIAGNÓZA 
A MANAGEMENT SYNDROMU SUCHÉHO OKA
Teifi  James, MD, Velká Británie
Zpracovala: MUDr. Kateřina Boudová

Autor se ve svém příspěvku zaměřil na diagnosu a ve-
dení onemocnění suchého oka s důrazem na postu-
py při léčbě dysfunkce meibomských žlaz (MGD). 
Věnoval se anamnéze u tohoto onemocnění s jejími 
typickými znaky, symptomům, vyšetření a příznakům 
suchého oka a jejich vlivům u nositelů kontaktních čo-
ček. Autor zmínil knihu The Chemistry of Tears, Peter 
Carey, jako zdroj cenných informací nejen pro tuto 
přednášku.
V počátku svého příspěvku uvedl zastoupení příčin 
suchého oka na obrázku pyramidy, kde pouze špičku 
zaujímá Sjögrenův syndrom, zbytek pyramidy před-
stavuje evaporativní příčina suchého oka. Příčiny eva-
porace rozdělil na vnitřní – MGD, abnormální oční 
štěrbina, nízká frekvence mrkání, léky, Accutane efekt 
na meibomské žlázy- a vnější – nedostatek vitaminu A, 
konzervační látky v lokální léčbě, nošení kontaktních 
čoček, onemocnění očního povrchu a stav po rohov-
kovém laserovém zákroku. V UK existuje British Sjö-
gren´s Syndrome Association s 1800 členy, z toho lze 

Prof. Grupcheva názorně předvedenými případový-
mi studiemi oživila pozornost široké odborné veřej-
nosti. Poukázala na to, že nositele kontaktních čoček 
můžeme získat i ze zákazníků, kteří v minulosti měli 
s nošením kontaktních čoček problém. Tito obrýlení 
zákazníci přicházejí do našich praxí a my jim předepi-
sujeme brýle nové, aniž bychom jim nabídli možnost 
opětovného začlenění do rodiny nositelů kontaktních 
čoček. Musíme zvážit, zda pravým důvodem pro od-
liv nositelů kontaktních čoček (starší typy a materiály 
kontaktních čoček) není spíše zlehčování odborné ap-
likace. Zákazník si leckdy neví rady co s kontaktními 
čočkami a jak se o ně starat.

Shrnutí:
Oční odborníci často obviňují internetový prodej 
kontaktních čoček, že narušuje pravidla správného 
nošení kontaktních čoček a péče jejich klientů. Ale 
jak to změnit? Pacienti nejsou vždy informováni, že 
potřebují preventivní kontroly. Není překvapením, 
že mnoho klientů si objednává kontaktní čočky na in-
ternetu, aniž by prošli vstupním pohovorem o jejich 
potřebách nošení kontaktních čoček a odborným vy-
šetřením. Není to jen o kompromisu mezi materiály 
a designy kontaktních čoček, je to i o neaktuální op-
tické korekci a kvalitě vidění.

MONOCULAR ASTIGMATISM AND LOW 
ASTIGMATISM: SPECIFICS OF COMMUNICATION 
WITH THE ASTIGMATIC PATIENT
MONOKULÁRNÍ ASTIGMATISMUS A NÍZKÝ 
ASTISMATISMUS: ZVLÁŠTNOSTI KOMUNIKACE 
U PACIENTA S ASTIGMATISMEM
Kinga Szewczuk-Dziduch, MD, Polsko
Zpracovala: MUDr. Svatava Háčiková, CSc.

Oční odborníci už dlouhá léta diskutují o kritériích pro 
korekci refrakčních vad. Předmětem diskuzí je o jakou 
úroveň vidění se má usilovat. Co rozhoduje o úspěš-
nosti korekce?
Zdá se, že vítězí snaha o dosažení plné korekce 
refrakční vady a spokojenosti pacienta. K zastáncům 
této myšlenky patří také specialisté, kteří korigují 
refrakční vady na úroveň 1,0. Vycházejí z předpokla-
du, že když předepíší plnou korekci, pacienti budou 
šťastní a spokojení. Některé refrakční vady, mezi nimi 
nízký nebo jednostranný astigmatismus umožňují 
v průběhu několikaminutového vyšetření přečíst i vel-
mi malé optotypy. Platí, že teprve až člověk vidí lépe, 
pochopí, že předtím neviděl dobře.
Stojí tedy za to pátrat po nízkém astigmatismu, zejmé-
na u spokojených pacientů? Co a jak se má vyšetřovat? 
Jak hovořit s pacienty? Autorka zdůrazňuje význam 
jak komunikace verbální, tak neverbální. Tón hlasu, 
úsměv, postoj specialisty vůči pacientovi na začátku 
vyšetření povede k pacientově důvěře k doporučením 
specialisty. Úspěšnost korekce astigmatismu měřená 
pacientovou spokojeností, závisí na specialistově víře 
v prospěšnost této korekce. Právě odebírání anamné-
zy je vhodný čas pro navázání porozumění mezi pa-
cientem a specialistou. Úkol specialisty je přesvědčit 
pacienta o důležitosti jeho doporučení a rozptýlit jeho 
pochybnosti.
Po mnoha letech praxe a zkoušení různých si přístupů 
autorka vytvořila vlastní postup. Zjištění a vyhodno-
cení astigmatismu je rutinní součástí každého vyšet-
ření. Snaží se dosáhnout nejlepší možné úrovně vidě-
ní. V každém případě vysvětluje pacientům výsledek 
vyšetření a nechává je porovnat předchozí korekci 
s nově stanovenou korekcí. Nebojí se cylindrické ko-
rekce a vždy rozebírá s pacienty očekávaný výsledek 
s novou korekcí. Snaží se nakazit pacienty i poslu-
chačstvo svým přesvědčením a nadšením Pacienty 
nechá vyzkoušet navržené změny ve zkušebních kon-
taktních čočkách, které umožňují ukázat rozdíl mezi 
původní sférickou a novou torickou korekcí. Jde vlast-
ně o bezpečné testování korekce.
Víme, že pacient s nízkým astigmatismem přečte i malé 
optotypy. Pokud je torická korekce jen o trochu lepší, 
na konci dne už je to velký rozdíl. Například pacienti, 
kteří se sférickou korekcí mají vízus 1,0 s torickou ko-
rekcí mohou dosáhnout 1,2 až 1,5. Autorka konstatuje, 
že pacienti často nevědí, jak dobře by mohli vidět.

Shrnutí:
Již dlouhá léta se vedou diskuse o kritériích pro ko-
rekci refrakčních vad. V současné době se stále více 
uplatňuje snaha o plnou korekci refrakční vady. Au-
torka se zabývá významem korekce nízkého nebo 
jednostranného astigmatismu. Za velmi důležité po-
važuje navázání důvěry pacienta ke specialistovi již 
v průběhu anamnézy s využitím verbální i neverbální 
komunikace. Upozorňuje, že je velmi důležité paci-
entovi ukázat rozdíl mezi jeho současným viděním 
a viděním s novou korekcí. Dokud si to pacient ne-
vyzkouší, neví, jak dobře by mohl vidět a jak špatně 
viděl dosud.
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strovala, jaký vliv může mít UV záření na poškození 
kůže, která je vystavena slunečnímu záření. UV záření 
totiž nevidíme, necítíme a ani si na něj nemůžeme sáh-
nout, jak zdůraznila. Je potřeba, abychom dobře poro-
zuměli, jak škodlivé UV záření může být na naší kůži. 
Zajímavé je, že málo často se vyskytuje rakovina víček. 
Ale i přesto většina očních hydratačních a ochranných 
krémů obsahují SPF faktor 15. Ačkoli ochranné kré-
my existují a lidé si je kupují, je stále málo děláno pro 
ochranu oka jako takového.
Zdůraznila, že ačkoli žijeme v éře medicíny založe-
né na důkazech, lze představit špatné i dobré zprávy 
o poškození UV zářením na oku. Ovšem, jak podotk-
la, v reálné klinické praxi nejsou běžné žádné metody 
nebo již zavedené technologie k identifi kaci a násled-
ného poškození UV zářením na předním segmen-
tu oka. Je potřeba zvýšit podvědomí a porozumění 
ohledně ochrany před UV zářením.
Vrátím se ještě k interaktivní demonstraci na přednáš-
ce. Prof. Grupcheva nejprve vybrala dva kandidáty, li-
šící se věkem. Dala jim za úkol, aby si napsali, kolik let 
strávili na sluníčku. Vzhledem k rozdílnosti věků, byl 
počet hodin poměrně veliký. Nejprve bylo ukázáno, 
jak sluníčko poškodí kůži. Vše se odvíjelo od UV fl uo-

rescenční fotografi e, která byla po-
řízena právě při demonstraci. Bylo 
velice dobře ukázáno, jak nechrá-
něná kůže je poškozena. Po aplika-
ci krému s SPF 15 a 50, byl viditelný 
rozdíl. Poškození se zmenšilo, pod-
statně. Ovšem již nebyl rozdíl mezi 
krémem s SPF 15 a 50.
Z ukázky bylo patrné, že je nutno 
používat ochranné pomůcky při 
výskytu na sluníčku. Krom krému 
ještě používat sluneční brýle a klo-
bouk se širokou krempou.
Druhá ukázka probíhala obdobně, 
ale jednalo se již o ukázku poško-
zení oka. Dva dobrovolníci, věkem 
bližší, ale délka pobytu na sluníčku 
byla rozdílná. Přednášející zno-
vu demonstrovala fotografi e bez 
ochrany oka v porovnání s fotogra-

fi emi oka s UV ochranou. V tomto případě s očními 
kapkami, které obsahují fi ltr proti UV záření a kontakt-
ní čočky s obdobnou ochranou. Opětovně byly jasně 
viditelné rozdíly mezi fotografi emi bez jakékoli ochra-
ny a těmi s poskytnutím ochrany před UV zářením.

Shrnutí:
UV záření nevidíme, neslyšíme, nemůžeme si na něj 
šáhnout. O to více je důležité, aby se do podvědomí 
široké veřejnosti dostaly informace o možných souvi-
sejících rizicích o nepříznivých účincích UV záření na 
kůži a na samotné oko. Je důležité se chránit celoroč-
ně. Při používání ochranných krémů s SPF faktorem 
i slunečních brýlí s odpovídajícím UV fi ltrem zároveň 
i pokrývka hlavy se širokou krempou. Je vhodné po-
užívat kontaktní čočky s UV fi ltrem, aby se minima-
lizovaly možné dopady na oko. Otázkou zůstává, 
zda oční kapky s UV fi ltrem dokážou plnohodnotně 
ochránit oko v situaci, kdy jedna kapka může poskyt-
nout ochranu pouze po omezenou dobu.

předpokládat, že při celkovém počtu pacientů trpících 
onemocněním suchého oka v UK 20 000 000 připadá 
na 1000 pacientů se suchým okem méně než 1, který 
má opravdu Sjögrrenův syndrom. Diagnostika tohoto 
méně zastoupeného onemocnění by se v anamnéze 
měla dotknout přítomnosti slzení při krájení cibule či 
při velkém smíchu. Pacient by měl být vyšetřen celko-
vě, podívat se do úst, na jazyk a také na prsty pro mož-
né známky artritidy.
Z evaporativních příčin je v současnosti nejčastější 
MGD, autor zmínil příslušnou terapii dle nálezu po-
čínající informováním pacienta o onemocnění, hygie-
nou víček, optimalizací a zvlhčováním prostředí, nahří-
vání víček a následná masáž, při těžkých formách pak 
lokální protizánětlivé léky a celkové podání tetracyk-
linových antibiotik. Položil otázku, co probíhá uvnitř 
meibomských žlaz při jejich dysfunkci, zvažoval zánět 
nejen v okolí žlaz, ale i uvnitř. Sekret meibomských 
žlaz, jeho konzistence, je závislá na množství nenasy-
cených mastných kyselin, při vzrůstající saturaci a se 
změnou chemického složení sekretu se zvyšuje bod 
tání (cca na 36 ˚C), sekret nabývá mléčného opákní-
ho charakteru, je tuhý, špatně se dostává ven do žlaz 
a nemůže lubrikovat povrch oka.
Autor uvedl několik videí i grafů znázorňující význam-
né snížení frekvence mrkání během soustředěného 
čtení, sledování televize či hraní hry na PC. Při fi xaci 
na blízký předmět jako např. čtení se objevuje kon-
vergence, miosa, akomodace a také snížení frekvence 
mrkání (na toto se zapomíná). V péči o pacienty zmí-
nil dobré podněty ke zlepšení mrkání – pravidlo 20-20-
20-20, mrknutí při zmáčknutí ENTER.
Ve svém příspěvku ukázal několik typů kleštiček na ex-
presi meibomských žláz, včetně nástrojů pro punkci 
žlaz, které ve své praxi používá.
Osmolarita je klíčový faktor, při zvýšené evaporaci 
dochází k zahušťování slzného fi lmu a následnému 
rozprostírání zahuštěného slzného fi lmu po povrchu 
oka, viskozita klesá a dochází k LWE s pocitem cizího 
tělíska.
Autor zmínil postup péče při MGD: teplo, tlak na žlá-
zy, toiletta víček, lubrikační kapky a gely, vyzdvihl ob-
sah konzervačních látek v různých přípravcích např. 
na glaukom. Zdůraznil důležitou vlastnost umělých slz 
– hypotonicita a absence konzervačních látek.

„THE RED EYE“ – THE ASSESSMENT 
AND MANAGEMENT OF RED EYE
„ČERVENÉ OKO“ – HODNOCENÍ 
A ŘEŠENÍ ČERVENÉHO OKA
Teifi  James, MD, Velká Británie
Zpracovala: MUDr. Svatava Háčiková, CSc.

Autor ukazuje metodický přístup k hodnocení a řešení 
„červeného oka“. Představuje svou strategii k řešení 
červeného oka, která zahrnuje anamnézu, vyšetření, 
objektivní nález, testy, léčbu, odeslání k odborné péči.
Velkou pozornost věnuje anamnéze. V anamnéze sou-
časného onemocnění zjišťuje jeho počáteční příznaky, 
bolest, otok, poruchy vidění. Proběhlo již někdy dříve? 

Je přítomna fotofobie, pocit cizího tělíska, svědění = 
alergie, pocit suchosti, typ sekrece?
Dále pokračuje oční anamnézou, užívanými očními 
léky, anamnézou nošení kontaktních čoček, případný-
mi operacemi oka. Odebírá i osobní anamnézu, celko-
vou systémovou léčbu.
Doporučuje naslouchat pacientovi, dokud sám ne-
skončí. Potom klást otevřené otázky, přímé otázky, na-
slouchat. Poté přemýšlet a znovu se ptát.
Autor rozebírá různé projevy červeného oka a vysvět-
luje, jak mohou pomoci při diferenciální diagnóze. Od 
náhle vzniklého bezbolestného nápadně červeného 
oka u subkonjunktivální hemorhagie až po chronické 
oboustranné mírné zarudnutí, které „takhle vypadá 
už dost dlouho“. U „červeného oka“ zvažuje nástup 
příznaků, lateralitu, průvodní příznaky a jejich závaž-
nost, bolest a poruchy zraku, časový průběh, případ-
nou recidivu a předchozí reakce na léčbu. Pokračuje 
výkladem, které klinické nálezy potvrzují nebo vylučují 
původní pracovní diagnózu.
Velký důraz klade na vyšetření zornic, jejich tvar, veli-
kost, přímou i konsensuální reakci na osvit, pupilární 
reakce při akomodaci.
Široké spektrum možných příčin „červeného oka“ ilu-
struje množstvím snímků ze své osobní sbírky. Zřetel-
ně rozlišuje, které stavy vyžadují neodkladné odeslání 
k oftalmologovi a které nikoli. Rozebírá různé projevy 
alergií. Ukazuje nejednoznačné případy a poskytuje 
posluchačům možnost na ně reagovat a hledat nej-
vhodnější postup řešení.

Shrnutí:
Autor se ve své přednášce zabývá problematikou 
červeného oka. Pečlivá a podrobná anamnéza je 
nesmírně důležitá pro stanovení správné diagnózy. 
Zdůrazňuje důležitost pečlivého vyšetření zornic 
u červeného oka, jejich velikosti, tvaru, reakcí. Jejich 
abnormální nález často svědčí pro vážný problém. 
Asymptomatický pacient při běžné kontrole málokdy 
vyžaduje neodkladnou léčbu. Pro diagnózu a násled-
né řešení červeného oka je zvláště důležité rozlišení 
různých projevů červeného oka. Celá přednáška je 
dokumentována velkým množstvím snímků autora, 
na kterých ukazuje různé projevy „červeného oka“.

UV INDUCED EYE DAMAGE – IDENTIFICATION, 
PROPHYLAXIS & PATIENS INSIGHTS
POŠKOZENÍ OČÍ INDUKOVANÉ UV ZÁŘENÍM 
– IDENTIFIKACE, PROFYLAXE & POSTŘEHY 
PACIENTŮ
Prof. Christina N. Grupcheva MD, PhD, DSc, FEBO, 
FICO(Hon), Bulharsko
Zpracovala: Mgr. Drahoslava Bartáková

Výše povědomí o UV ochraně je různorodé a liší se 
mezi kulturami a zeměmi. Často si vybíráme pro svůj 
obličej, tělo a vlasy kosmetické výrobky, jež obsahují 
UV faktory, které nás chrání před UV zářením. Vybí-
ráme si je i v závislosti na aktuálním ročním období. 
Prof. Christina N. Grupcheva na přednášce demon-
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