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Pr zkum aplikace kontaktních o ek v eské republice v roce 2009
Bc. Alice Pešinová

Již pátým rokem se lenové eské kontaktologické spole nosti podílí na mezinárodním 
projektu Contact Lens Prescribing, který analyzuje kontaktologickou praxi v r zných zemích 
sv ta. Po et respondent  (oftalmolog  a optometrist ) zapojených do tohoto projektu 
každoro n  stoupá. V lo ském roce bylo do studie zahrnuto 22 429 nositel  z 27 zemí sv ta.

V tomto lánku vám p inášíme analýzu dat získaných v roce 2009 v R. Letos bylo do 
studie zahrnuto 746 nositel  kontaktních o ek. Dotazník vyplnilo celkem 21 oftalmolog
a 65 optometrist , tj. vypln ný dotazník nám zaslal cca každý desátý len eské
kontaktologické spole nosti. Všem respondent m d kujeme – po et vypln ných dotazník
oproti lo skému roku je dvojnásobný a po et nositel  zahrnutých do letošní národní studie se 
blíží standard m b žným pro zemi velikosti R. Díky tomu poskytují námi sebrané údaje 
v rámci mezinárodní analýzy skute n  validní informaci. 

Pozn: v tomto lánku nejsou uvád ny údaje z roku 2008, protože jejich relevance je kv li
malému po tu respondent  diskutabilní.

Z dat je patrné že pr m rná délka praxe kontaktolog   v R se pohybuje kolem 9,5 roku, 
p i emž nejdelší je 37 let. V souboru p evládají malá st ediska (do 700 klient ). Pr m rný
v k nositel  kontaktních o ek je 29 let. 

Graf .1 zobrazuje podíl muž  a žen mezi nositeli kontaktních o ek. Trend nár stu po tu 
muž  mezi nositeli se zastavil a procento jejich zastoupení kleslo pod úrove  roku 2006: 
(2005 - 29%, 2006 - 32%, 2007 - 36%, 2009 – 31%). 
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Graf .2 znázor uje rozd lení aplikací o ek podle typu nositel . Procento nových aplikací 
stále nar stá: (2005 – 38%, 2006 – 48%, 2007 – 52%, 2009 - 55% ). 
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Na grafu .3 je vid t procentuální zastoupení jednotlivých typ o ek podle jejich designu. 
U torických o ek je znovu meziro ní nár st nejvýrazn jší (2005 – 12%, 2006 – 15,1%, 
2007 – 17,5%, 2009 – 22,1%). Zajímavý nár st je i u o ek multifokálních: (2007 – 3%, 
2009 – 4,6%). 
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Následující graf (graf .4) zobrazuje rozd lení aplikovaných o ek podle frekvence 
vým ny. Stále roste procentuální zastoupení jednodenních o ek: (2005 – 11,9%, 2006 –
 12,4%, 
2007 – 15,7%, 2009 – 16,4%). Naopak trnáctidenní o ky zaznamenaly pokles:  
(2007 – 37,3%, 2009 – 32,2%). Uvoln né místo prakticky p esn  vyplnily o ky m sí ní
(2007 – 42%, 2009 – 48%). 
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Na grafu .5 je zobrazen režim nošení. Aplikace prodlouženého nošení stále kolísá (a to 
v pravidelných cyklech), v tuto chvíli jeho obliba mírn  klesá: (2005 – 11%, 2006 – 8%, 
2007 – 11%, 2009 – 9%). 
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Graf . 6 znázor uje procentuální zastoupení aplikovaných o ek podle materiálu. Stále je 
patrná rostoucí obliba silikonhydrogel . To do ur ité míry jist  koresponduje i se stále se 
zvyšující nabídkou v této oblasti. Nicmén  již v roce 2007 tento materiál p ekonal
nadpolovi ní v tšinu všech aplikací (2005 – 26%, 2006 – 37,1%, 2007 – 50,6%, 2009 – 
58,9%). Naopak o ky vyrobené z hydrogelu s obsahem vody 40-60% zaznamenaly od roku 
2007 pokles o 6,5%: (2007 – 28,1%, 2009 – 21,6%). 
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Z následujícího grafu (graf .7) je patrné, že již více než polovina nositel  používá o ky
denn . V roce 2007 to bylo 45,6% nositel , v roce 2009 to je 51,9%.
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Výsledky celosv tové studie budou k dispozici za átkem roku 2010. Jejich srovnání s našimi 
daty op t zve ejníme v Kontaktologických listech. Ješt  jednou d kujeme všem, kte í se  
zasláním vypln ného dotazníku zapojili do mezinárodního projektu Contact Lens Prescribing.  
Letos v n m díky vám nejen KS, ale i eská republika, hraje d stojnou roli, která tradici 
naší kontaktologie p ísluší.  



************ NYMBURK SE BLÍŽÍ *************** 

XVI. kongres KS, o.s., tedy tradi ní výro ní sjezd spole nosti, se koná
ve dnech 6. - 8. 11. 2009 

ve Sportovním centru Nymburk 

Op t workshop
V pr b hu sjezdu po ádá firma Carl Zeiss 2 workshopy. Jejich téma je „Akomoda ní vyvážení, metody a 
postupy“ a „Analýza vad v binokulárním vid ní“.

asový harmonogram workshop  je uvedený v programu sjezdu. P ihlášky a platba budou p ijímány u registrace. 

XVI. Výro ní sjezd v Nymburce je Akreditovaná akce
XVI. výro ní sjezd KS, o.s., je akce garantovaná LK. V sou asné dob  o ekáváme písemné rozhodnutí 

LK.

Rada KS, o.s. rovn ž odeslala žádost o p id lení kredit  pro kontinuální vzd lávání optometrist
Spole enstvu eských optik  a optometrist . V sou asné dob  o ekáváme  písemné rozhodnutí S OO.

Tradi ní akce: 
Odborný program na vysoké úrovni, výstava firem, ústní prezentace firem, spole enský ve er,  sportovní turnaje. 
Množství relaxa ního vyžití jako je nap íklad ví ivka, bazén, tenis, stolní tenis apod. V p ípad  p kného po así je 
možno využít p ilehlého parku a cest kolem Labe k procházkám, anebo k bruslení. Na všechny uvedené akce Vás 
srde n  zveme. 

NOVINKA: FOTOSOUT Ž
 V rámci p ípravy XVI. výro ního sjezdu KS, o.s. v Nymburku vyhlásila Rada KS sout ž o 
nejlepší fotografii kontaktní o ky.
Vít zové fotosout že  budou ve ejn  vyhlášeni a ocen ni v pr b hu slavnostního ve era. 

Nenechte si ujít: Odborné p ednášky, firemní symposia, kulatý st l

Sout ž o nejlepší studentský p ísp vek – Jak jist  všichni víte, je ned lní ranní blok v nován
studentským p ísp vk m. Již po páté prob hne sout ž o Nejlepší studentský p ísp vek. Na pr b h sout že bude 
dohlížet odborná porota pod vedením prof. MUDr. Blanky Br nové. Hlavní cenou pro vít ze bude bezplatná ú ast 
na XVII. Výro ním sjezdu KS v roce 2010. 

! Prosíme o dochvilnost p i zahájení každého p ednáškového bloku ! 



Valná hromada
Nejvyšším orgánem eské kontaktologické spole nosti je její valná hromada. innost spole nosti m žete ovlivnit 
svým aktivním p ístupem. Spolurozhodujte o život KS, o.s.! 

VH za íná v sobotu po ob d .

Upozorn ní
Z d vodu velkého po tu p ihlášených ú astník  sjezdu nem žeme: 
1) V tuto chvíli garantovat všem ubytování ve Sportovním centru. N kte í ú astníci budou ubytováni   
      v hotelu Ostrov, který je vzdálen 10 min. ch ze od Sportovního centra. 
2) Prosíme , abyste využili možnost registrace už od dopoledních hodin. P edejdete tak vytvá ení fronty 

p i registraci a zbyte nému zdržení. 
3) Nelze akceptovat zm ny ubytování p i registraci 

T šíme se na spole n  strávený p íjemný podzimní víkend v Nymburce. 

 Sponzo i XVI. výro ního sjezdu v Nymburce 6. – 8.11.2009

Zlatý sponzor:

Johnson & Johnson 

St íbrní sponzo i:

Alcon
Ciba Vision 

Neomed 
Meoph

Optimum Distribution - Bausch & Lomb
Wichterle & Vacík

Geodis
Ursapharm 

Wilens 

Ostatní sponzo i:

Oculus
Wixi 

Carl Zeiss 



Program XVI. výro ního sjezdu KS  - Nymburk,  6. - 8. 11. 2009

 Pátek  6.11.

  9.00 - 12.30 Registrace (dále pr b žn )

12.30   Ob d

14.00   Zahájení sjezdu a otev ení výstavy 

14.20 - 16.15  P ednášky                                                                                            

14.20 - 14.45 M. Filipec:        Etiopatogeneze, diagnostika a lé ba akantamébové keratitidy 
14.45 - 15.05   R. Klemensová: Akantamébová keratitida v souvislosti s nošením kontaktních o ek;
                                                ú innost dezinfek ních roztok  proti akantamébám                                                  
15.05 - 15.25 T. Haberland: " Respektujete aktuální zákony o zdravotnických prost edcích ve své
                                                    kontaktologické praxi?" 
15.25 - 15.45 J. Novák:           Využití m ení aberací lidského oka a jejich analýzy p i korekci zraku 
15.45 - 16.05 P. Studený: Crosslinking
16.05 - 16.15 Diskuse

16.15 - 16.40   P estávka

   16.00 - 18.00                    Workshop firmy  Carl Zeiss                              
„Analýza vad v binokulárním vid ní“                                                                                                  

                                                       max.8 ú astník
                                           p ihláška + platba u registrace

16.40 - 18.10  Johnson & Johnson Symposium     

16.40 - 17.40 I. Tranoudis Kontaktní o ky v roce 2009: Moderní materiály, jejich design a použití 
17.40 -  18.00 J. Vrba         Aplikace torických o ek v praxi 
18.00 - 18.10 Diskuse

18:10 - 19:00  Panelová diskuse 

18.10 - 19.00 S. Há iková, J. Michálek, J. Vrba   Potkali se u Kolína II aneb Kontaktní o ky 
                                                                                  a jak snadno a rychle dosáhnout komplikací 

19.00   Ve e e



Program XVI. výro ního sjezdu KS  - Nymburk,  6. - 8. 11. 2009

Sobota 7. 11.

7.30   Snídan

  8.45 -   9.40 Odborné firemní p ednášky

  8.45 - 9.00     Ursapharm                                  
  9.00 -  9.20    Optimum Distribution - Jednodenní torické o ky Bausch & Lomb     
  9.20 -  9.40 Alcon - Biokompatibilita roztoku Opti Free RepleniSH 

 9.40 - 13.15    Odborná firemní symposia 
                                                                            
 9.40 - 10.40    Meoph Symposium   

  9.40 - 10.10 T. Haberland  Hydrogely versus Silikonhydrogely 
10.10 - 10.40 T. Haberland

10.40 - 11.00  P estávka

11.00 - 12.15   Neomed  Symposium        

 11.00 - 11.35 J. Rogers  Biofinity Torické o ky  
 11.35 - 12.05 Neomed – odborná firemní p ednáška nové silikonhydrogelové o ky 
 12.05 - 12.15 Diskuse

12.15 - 13.15 Novartis CIBA-Vision Symposium 

 12.15 - 12.45  Academy for Eyecare Excellence™ 
 12.45 - 13.15  AIR OPTIX™ AQUA MULTIFOCAL 

13.15 - 14.30  Ob d

14.30 - 16.00  Valná hromada                                                

16.00      Volno – Turnaje

        16.00 - 18.00    Workshop firmy Carl Zeiss            
„Akomoda ní vyvážení – metody a postupy“           

                                    max.8 ú astník
                          p ihláška + platba u registrace

20.30     Slavnostní ve e e ( p ípitek 20.45 ) 



Program XVI. výro ního sjezdu KS  - Nymburk,  6. - 8. 11. 2009

Ned le 8. 11.

  8.00           Snídan

  9.00 - 13.15  P ednášky                

Studentské p ísp vky 9.00 - 10.30 (sout ž o nejlepší studentský p ísp vek)
9.00 -   9.15 P. Betlachová:  Heteroforie a zrakový trénink

  9.15 -   9.30 Š. ihošková:       Zajímavosti ze sv ta kontaktních o ek
  9.30 -   9.45 A. B ízová:           Syndrom suchého oka                                                                    
  9.45 - 10.00 I. Streitová:       Úskalí víceohniskových kontaktních o ek
10.00 - 10.15 B. Ondroušková:  Brýle pro idi e
10.15 - 10.30 P. Kopá ová: Porovnání hodnot kontrastní citlivosti u korekce brýlovou a kontaktní

o kou               
10.30 - 10.45    Diskuse

10.45 - 11.15  P estávka

11.15 - 11.20 Vyhlášení nejlepšího studentského p ísp vku
11.20 - 11.40 F. Dabóczi: Kazuistika - dva roky o ka na oku 
11.40 - 12.00 J. Cendelín:     Akomodace: Novinky v teorii a praxi; máme již reálnou možnost její  
                                                  náhrady? 
12.00 - 12.20 G. Mahelková: Mikroskopické vyšet ení rohovky in vivo 
12.20 - 12.40  A. Sendler: Vzk íšení sklerálních o ek
12.40 - 13.00    Diskuse 

13.10 - 13.15 Ukon ení sjezdu                                                                                      .

13.15         Ob d

Požadavky na technické parametry p ednášek:
Odborné p ednášky i firemní prezentace požadujeme v programu powerpoint, na nosi i CD (DVD) nebo 
USB klí i. K dispozici bude i projek ní za ízení overhead. 
 Žádáme všechny p ednášející aby své p ísp vky p edali minimáln  2 hodiny p ed za átkem prezentace  
( p ednášky ranních blok  den p edem ) v registra ní místnosti. 
Zodpov dná osoba za KS: Bc. Daniel Szarvas 

Zm na programu vyhrazena 



!!!!!!!!!!!! UZÁV RKA  SOUT ŽE  PRODLOUŽENA !!!!!!!!!!!! 

Fotosout ž KS

 V rámci p ípravy XVI. výro ního sjezdu KS v Nymburku vyhlašuje Rada KS
sout ž o nejlepší fotografii kontaktní o ky.

Sout žit se bude ve dvou kategoriích: 

Kontaktní o ka a oko 

Kontaktní o ka v um lecké fotografii 

Pravidla sout že:

1. Sout že se mohou zú astnit všichni lenové KS.

2. Po et fotografií není omezen, mohou být provedeny na št rbinové lamp  nebo b žným 
fotoaparátem, zaslány musí být v digitální podob , nejlépe v kompresním formátu 
.JPG. Velikost není omezena, musí být dostate ná pro zhotovení fotografie formátu 
30x40.  Fotografie zasílejte na adresu Sekretariátu KS: info@cks.cz 

3. Uzáv rka pro zaslání fotografií je prodloužena do 23.10.09, 
16:00 hod.

4. Z došlých snímk  bude radou KS vybráno maximáln  30 fotografií (15 v každé 
kategorii), které postoupí do užšího kola konaného v pr b hu XVI.sjezdu KS
v Nymburku. 

5. Vybrané fotografie budou  v pr b hu sjezdu vyv šeny ve formátu 30x40  na vhodném 
míst  Sportcentra a ú astníci sjezdu svými hlasy rozhodnou o nejlepším snímku. 

6. Vít zové fotosout že  budou ve ejn  vyhlášeni a ocen ni v pr b hu slavnostního 
ve era, 7. 11. 2009, v Nymburku.

7. lenové rady KS a její revizní komise mohou být vyhlášeni, ale nemohou být 
ocen ni. Ocen ní pak získá další v po adí.

Hodn  zdaru všem ú astník m p eje Rada KS !!! 

!!!!!!!!!!!! UZÁV RKA  SOUT ŽE  PRODLOUŽENA !!!!!!!!!!!! 





Prim. MUDr. Jaroslav Meisels. 

Po dlouhé t žké nemoci zem el  v noci z 20. na  21. zá í  doktor Jaroslav Meisels.
Takovou jednoduchou v tou oznamovací jde ud lat krátkou te ku za jedním lidským životem.  
Samoz ejm , je možné vyjmenovat ješt  všechny funkce a všechny p íbuzenské vztahy, jak se 
to obvykle d lá. V žádném p ípad  tím však nelze vyjád it, jaký to byl skute n lov k, co 
cítil ke svým blízkým a co oni cítili k n mu. Kolik m l p átel a kolik m l kamarád , jak rádi 
se s ním setkávali a hovo ili s ním.  

Jaroslav byl vskutku renesan ní lov k, tak jak to chápeme dnes. Byl velmi vzd laný 
a neuv iteln  se t lý. O všech oblastech, o které myšlenkou jen zavadil, si získal dostatek 
informací, které velmi dob e vst ebal  a uložil v hlav  k dalšímu použití, které se vždy 
naskytlo. Jeho znalost literatury byla úžasná, vždy m l po ruce p ípadný citát, nebo n jakou
p knou, nej ast ji židovskou, anekdotu.  Byl úžasný vyprav , jeho suchý humor 
doprovázený hranou naivitou byl neodolatelný a zachycení událostí z jeho pohledu 
neopakovatelné.

Díky této své vyprav ské schopnosti byl i velmi dobrý spíkr. Jeho p ednášky, dopl ované
skv lými historkami ze života a z vlastních, mimochodem velmi bohatých, zkušeností, byly 
zlatým h ebem sjezd , školení, sympozií a podobných akcí. Co na tom, že obvykle m l potíže 
s asovým limitem, když ho všichni napjat  poslouchali a jeho p edstavení jen hltali.  

Velkou Jaroslavovou zálibou byla jeho milá cimbálovka, kde sv j mnohostranný  talent mohl 
naplno rozvinout a vstoupit tak i na pole hudby, kterou velice miloval. Tuto svou pozici m l
moc rád a jeho láskyplné veselé historky ze života kapely m ly ve spole nosti vždy velký 
úsp ch a my jsme tak mohli alespo  trochu poznat i Jardovy p átele z druhé strany.

Jaroslav byl vynikající léka . Skv lý diagnostik, zru ný operatér, vyhledávaný odborník. 
Takových léka  je rovn ž celá ada, protože naše medicína je na vysoké úrovni. Co však m l
Jaroslav navíc a co ho vyvyšovalo nad ostatní  bylo um ní naslouchat svým pacient m
a schopnost pomoci, nejen svým odborným oftalmologickým um ním, ale i pohlazením 
bolavé duše. 

Primá  Meisels byl vždy až nemístn  skromný, své zásluhy a schopnosti spíše podce oval
a pobyt na výsluní dop ával ostatním, ale ve skute nosti, kam jako odborník jednou vstoupil, 
všude se zapsal nesmazatelnou stopou. Jsem rád, že jedním z jeho p sobiš  byla i eská 
kontaktologická spole nost, kde od po átku aktivn  pracoval, p ednášel, staral se výchovu 
mladých kontaktlog , publikoval. Byl špi kovým a uznávaným odborníkem v kontaktologii.  
Stal se i lenem Rady KS a byl za svoje zásluhy ocen n „ estným  kachlem“. 

S Jaroslavem jsem se seznámil p ed více než dvaceti, spíše p tadvaceti, lety a p es rozdílnost 
našich povah, nebo práv  proto, jsme se rychle sp átelili. Dokázali jsme si ze sebe navzájem 
d lat legraci a p itom jsme se hluboce respektovali.  



Zvláštní kapitolou Jaroslavovy osobnosti byly jeho problémy s cestováním. Vždy jsme ho 
podezírali, že na nás svou proslavenou cestovatelskou neohrabanost jen hrál, a to pro 
všeobecné i vlastní obveselení.  Ze situací, které díky tomu vznikaly dokázal pak vždy vyt žit
n jakou historku, která i s odstupem publikum dob e pobavila.  Jaroslav se v naprosto 
nemožných situacích ztrácel a zase objevoval, zcela bezradn  vyžadoval pomoc p i nákupu 
dárk  pro své blízké a nedokázal se rozhodnout, co bude darem nejlepším. Zásadn  si 
nep etá el hodinky v jiných asových pásmech a po n kolika hodinách se pak ztratil i asov .
Mizely mu letenky a jiné podružnosti, aby se v pravý okamžik zase objevily. Podstatné však 
bylo, že nakonec vždy všechno dob e dopadlo. A ješt  jedna jeho cestovatelská vlastnost  mi 
nešla do hlavy, a to jeho fotografické schopnosti. Obvykle používal n jaký laciný fotoaparát, 
v tšinou nejhorší z celé spole nosti. Výsledné obrázky m l však vždy zcela  bezkonkuren n
nejlepší. Fotili jsme ze stejného místa stejnou v c, obecn  vzato na snímcích byly stejné v ci, 
ale jeho fotka byla hezká na pohled, m la šmrnc a ta moje nestála za nic. 

Jaroslav vždy tvrdil, že já jsem byl zdrojem v tšiny jeho ne estí jako bylo pití whisky 
a kou ení doutník . Dokázali jsme spolu o t chto tématech dlouhé hodiny povídat a fabulovat 
veselé nesmysly o vlivu kou ení doutník  a pití whisky na nošení kontaktních o ek a jiné 
innosti.

Jaroslav byl vždy pozitivní, vyza oval ze sebe množství energie a byl dobrým p ítelem
a kolegou . I v dob  t žké nemoci neztrácel nic ze své p itažlivosti a osobního kouzla. Možná 
byl n kdy více unavený, ale p esto své pozitivní vlny vysílal ke svému okolí i dále. 

Nechce se mi do psaní posledního odstavce,  ve kterém musím íci, že jsme ztratili báje ného 
p ítele, skv lého kolegu a úžasného lov ka. Už to, že o Jardovi musím mluvit v minulém 
ase je pro m  t žké. Ale vzpomínky p átel jsou malou sou ástí stop, které tu po takovém 
lov ku z stanou. Daleko d ležit jší stopu zanechal ve své rodin , ve svých dcerách a svých 

vnou atech, jejichž prost ednictvím bude jeho odkaz pokra ovat dál a vzpomínka na n j tak 
bude stále živá.

Milý Jardo jsem rád, že jsem T  mohl poznat, že jsem s Tebou mohl spolupracovat, že jsem 
se od Tebe mohl mnohému nau it a že jsem mohl být Tvým p ítelem.   

P i každé p íležitosti na Tebe budeme vzpomínat a budeš nám chyb t.

est Tvé památce. 

Za sebe i celou eskou kontaktologickou spole nost: 

V Kolín  22.9. 2009                                                                 prim. MUDr. Pavel Rezek, CSc.  
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