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Česká kontaktologická společnost od doby svého vzniku úzce spolupracovala se Společenstvem českých 
optiků a optometristů. Tento fakt přirozeně vyplývá jednak z blízké příbuznosti našich oborů, jednak ze 
skutečnosti, že skupina optometristů může být a zpravidla je organizována v obou společnostech. Zároveň 
byly dobré vztahy mezi oběma organizacemi posilovány i vztahy osobními, často mezi jejich vedoucími 
činovníky.

Blízkost našich společností se v minulosti projevila v řadě společných postojů, ve společných krocích za 
dosažením našich společných záměrů.

Proto bylo přirozené, že po změnách v personálním obsazení rady ČKS po loňském volebním výročním 
sjezdu, jsme ještě v Nymburku navázali s čelními představiteli SČOO na přátelské tradice naší spolupráce 
a deklarovali nejen její existenci, ale dohodli se i na jejím prohloubení v konkrétních projektech.

To se projevilo už v průběhu letošního brněnského veletrhu OPTA, kde jsme se společně zúčastnili 
některých formálních akcí, ale i důležitých jednání, a dále v průběhu celého roku, například při přípravě akce 
OPTA 2012, kde partnery BVV budou obě naše organizace.

V důsledku současného oživení vztahů se podařilo v dostatečném předstihu získat od SČOO doporučení 
k udělení 12 kreditů pro XVIII. výroční sjezd ČKS. Připravujeme společné jednání o možnostech preskripce 
kontaktních čoček v České republice, vztahu k internetovému prodeji, odborném vzdělávání atd.

Samozřejmě, v běžné praxi koexistence dvou podobných, ale přece jen jinak zaměřených subjektů nutně 
musí docházet nejen k idylickému souznění, ale i k názorové různorodosti. Diskuse nad různými variantami 
a úhly pohledu na řešení konkrétního problému je však nesmírně přínosná a jediná dokáže zabránit 
určité stagnaci v přirozeném vývoji jakékoli společnosti. Je však nutné, aby jednání byla vedena korektně, 
v atmosféře vzájemné úcty, vstřícnosti a se schopností uznat argumenty partnera a respektovat ho.

Chtěli bychom konstatovat, že právě těmito parametry se naše současná spolupráce vyznačuje 
a nastoupená cesta má oporu v nejvyšších orgánech obou společností.

V Praze, 3. října 2011

 Jiří Michálek Beno Blachut
 prezident ČKS prezident SČOO

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové,
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Průzkum aplikace kontaktních čoček v ČR v roce 2011

Kontaktologické listy

Společný dopis

Letos bylo do průzkumu v České republice zahrnuto 452 nositelů kontaktních čoček. Dotazník vyplnilo 
52 respondentů (43 optometristů a 9 oftalmologů). Tímto bychom rádi poděkovali všem kolegům, kteří 
se k projektu připojili. Díky vaší práci se ČKS může i nadále účastnit tohoto celosvětově sledovaného 
mezinárodního průzkumu a všichni máme k dispozici zajímavé údaje o trendech v aplikaci kontaktních čoček. 
Výsledky celé studie, ve které si budeme moci porovnat naše výsledky s dalšími zúčastněnými zeměmi, vám 
přineseme v kontaktologických listech počátkem roku 2012.

PRŮZKUM APLIKACE KONTAKTNÍCH ČOČEK 
V ČR V ROCE 2011
Bc. Alice Pešinová

Již tradičně se někteří členové kontaktologické společnosti podíleli na mezinárodním 

projektu Contact Lens Prescribing. Tato studie analyzuje kontaktologickou praxi 

v různých zemích světa. Každým rokem se do tohoto projektu celosvětově zapojuje 

větší počet respondentů (oftalmologů a optometristů).

Graf č. 1 – zobrazuje podíl mužů a žen mezi nositeli kontaktních 
čoček.

Graf č. 3 – zobrazuje procentuální zastoupení jednotlivých typů 
čoček podle jejich designu

Graf č. 2 – znázorňuje podíl nových aplikací a změnových apli-
kací. Procento nových aplikací stále roste: (2005 – 38 %, 2006 – 
48 %, 2007 – 52 %, 2009 – 55 %, 2010 – 58 %, 2011 – 63% ).

Graf č. 4 – zobrazuje pokračující nárůst podílu torických čoček 
od roku 2005. Po loňské stagnaci můžeme v letošním roce opět 
pozorovat poměrně značný meziroční skok.

Zastoupení mužů a žen Typ uživatelů

Design čoček Torické čočky
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Graf č. 5 – zobrazuje rozdělení aplikovaných čoček podle 
frekvence výměny

Graf č. 7 – znázorňuje procentuální zastoupení aplikovaných 
čoček podle materiálu. Již v roce 2007 překonal silikonhydrogel 
nadpoloviční většinu všech aplikací a trend je stále rostoucí: 
viz graf č. 8 (2005 – 26 %, 2006 – 37,1 %, 2007 – 50,6 %, 2009 – 
58,9 %, 2010 – 66,3 %, 2011 – 72,1 %).

Graf č. 6 – v letošním roce se stabilizoval počet aplikací 
jednodenních čoček, pokles aplikací čtrnáctidenních čoček se 
poněkud zpomalil a měsíční čočky pokračují v nárůstu na úkor 
čtrnáctidenních

Graf č. 8 

Průzkum aplikace kontaktních čoček v ČR v roce 2011

Poznámka: V tomto článku a grafech nejsou uváděny údaje z roku 2008, protože jejich relevance je kvůli 
malému počtu respondentů diskutabilní. o

Frekvence výměny Frekvence výměny – trend

Materiál měkkých čoček

Silikonhydrogel

41st ECLSO
EUROPEAN CONTACT LENS MEETING
In conjuction with the Turkish Ophtalmological Society, Contact Lens Division

September 9th–11th, 2011
Harbiye Military Museum & Cultural Center,
Istanbul, Turkey

www.eclso.eu

With the support of
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41. kongres ECLSO 41. kongres ECLSO
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novinkám v kontaktologickém průmyslu. Carina 
Koppen z Belgie porovnávala vlastnosti měkkých 
a RGP čoček, jejichž podíl na trhu zůstává 
v posledních letech neměnný. Zajímavá byla 
přednáška zabývající se rostoucím významem 
nonoptických aplikací měkkých čoček. Po přestávce 
proběhlo Symposium Bausch &Lomb.

( ( (

Sobotní program zahájili zástupci CLAO. Z jejich 
prezentace statistických údajů z USA vyplynulo 
pro nás milé zjištění, že globální krize se našeho 
odvětví nedotkla a výroba spíše roste. Následovaly 
prezentace brazilské organizace SOBLEC. Další 
blok se zabýval korekcí keratokonu. Na fi remním 
symposiu se poprvé společně představily fi rmy 
Alcon a Ciba Vision.

Neděle proběhla ve znamení workshopů – celkem 
tři sekce věnované praktickým aplikacím na téma 
Keratokonus, Astigmatismus a Presbyopie, poslední 
pod vedením MUDr. Pavla Rezka.

( ( (

Po všechny jednací dny byla možnost prostudovat 
e-postery na několika počítačích. Českou 
kontaktologii zde reprezentoval J. Michálek 
(Mýty v kontaktologii) a T. Fenclová (50 let od zrodu 
kontaktních čoček).

( ( (

Kongres byl na velmi dobré odborné úrovni a lze ho 
hodnotit jako přínosný.

o

41. KONGRES ECLSO
A. Topinková, P. Dvořák, A. Pitaš

Letošní, již 41. Evropský sjezd ECLSO, proběhl 9.–11. 9. 2011 v Istanbulu, největším 

a nejmodernějším městě Turecka. Za zmínku stojí, že od založení je to již jeho čtvrté 

jméno. První záznamy pocházejí ze 3. století našeho letopočtu, kdy na tomto místě 

vznikla řecká osada Byzantion. V době, kdy sem přenesl římský císař Konstantin 

hlavní město říše, byl používán název Konstantinopol. Ve středověku bylo 

používáno slovanské označení Cařihrad.

Na organizaci sjezdu se kromě výboru ECLSO 
podílela i Turecká oftalmologická společnost a vše 
bylo na výbornou. Místo konání, Harbiye Military 
Museum, je poměrně rozsáhlý areál v evropské 
části města, Beyoğlu. V zahradách je mnoho 
historických exponátů s vojenskou tematikou 
od středověkých kanónů až po nejmodernější 
bojová letadla. Jednání probíhala v historických 
prostorách vojenské akademie. Při vstupu do zahrad 
a do hlavní budovy musel každý příchozí projít 
bezpečnostním rámem, protože ochraně 
veřejných míst je v Turecku věnována 
velká péče. Všechna zavazadla byla 
kontrolována rentgenem, stejně 
jako na letištích.

Ve čtvrtek, při naší první návštěvě areálu, 
sice všichni vojáci o sjezdu věděli, informace 
o konkrétním místě jeho konání ale byly poměrně 
nepřesné. Do pátečního rána se ale objevilo 
množství šipek i výrazných plakátů, a tak již nikdo 
nebloudil.

( ( (

V úvodu prvního jednacího dne vystoupili členové 
výboru ECLSO. Následoval první blok věnovaný 
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Nymburk se blíží Program XVIII. výročního sjezdu ČKS

NYMBURK SE BLÍŽÍ PROGRAM XVIII. VÝROČNÍHO SJEZDU ČKS

XVIII. kongres ČKS, o.s., tedy tradiční výroční sjezd společnosti, se koná

ve dnech 11.–13. 11. 2011 ve Sportovním centru Nymburk

Opět workshop
V průběhu sjezdu se budou konat fi remní worksho-
py. Například Firma Wilens pořádá workshop na 
téma „Inviduálně barvené kontaktní čočky“
Přihlášky a platba budou přijímány u registrace.

( ( (

XVIII. Výroční sjezd v Nymburce je Akreditovaná 
akce
XVIII. výroční sjezd ČKS, o.s., je akce garantovaná 
ČLK. V současné době očekáváme písemné roz-
hodnutí ČLK. Rada ČKS, o.s. rovněž odeslala žá-
dost o přidělení kreditů pro kontinuální vzdělávání 
optometristů Společenstvu českých optiků a opto-
metristů. Rada ČKS obdržela souhlasné stanovisko 
č. SČOO-OK-41/2011 a doporučený počet kreditů je 
12 (4 kredity na den).

( ( (

Tradiční akce
Odborný program na vysoké úrovni, prezentace 
fi rem (výstava v kinosále), společenský večer, spor-
tovní turnaje. Množství relaxačního vyžití jako je 
například vířivka, bazén, tenis, stolní tenis apod. 
V případě pěkného počasí je možno využít přilehlé-
ho parku a cest kolem Labe k procházkám, anebo 
k bruslení. Na všechny uvedené akce Vás srdečně 
zveme.

( ( (

Pořádáme Třetí ročník FOTOSOUTĚŽE
V rámci přípravy XVIII. výročního sjezdu ČKS, o.s. 
v Nymburku vyhlásila Rada ČKS soutěž o nejlepší fo-
tografi i kontaktní čočky. Vítězové fotosoutěže budou 
veřejně vyhlášeni a oceněni v průběhu slavnostního 
večera.

( ( (

Nenechte si ujít
Odborné přednášky, fi remní symposia, panelovou 
diskusi

( ( (

Soutěž o nejlepší absolventský příspěvek
Jak jistě všichni víte, je nedělní ranní blok věnován 
příspěvkům absolventů VŠ oborů optometrie. Již po 
sedmé proběhne soutěž o Nejlepší příspěvek. Na 

průběh soutěže bude dohlížet odborná porota pod 
vedením prof. MUDr. Blanky Brůnové. Hlavní cenou 
pro vítěze bude bezplatná účast na XIX. Výročním 
sjezdu ČKS v roce 2012.

( ( (

Prosíme o dochvilnost při zahájení každého před-
náškového bloku !

( ( (

Valná hromada
Nejvyšším orgánem České kontaktologické společ-
nosti je její valná hromada. Ta je zařazena na sobot-
ní odpoledne.

( ( (

Upozornění
1) Prosíme , abyste využili možnost registrace už 

od dopoledních hodin. Předejdete tak vytváření 
fronty při registraci a zbytečnému zdržení.

2) Při registraci nelze akceptovat změny v ubytování.

Těšíme se na společně strávený příjemný podzimní 
víkend v Nymburce.

Sponzoři XVIII. výročního sjezdu v Nymburce
11.–13. 11. 2011

Zlatý sponzor
Cooper Vision

Stříbrní sponzoři
Alcon Ciba Care

Optimum Distribution
Johson & Johnson
Wichterle & Vacík

Bronzoví sponzoři
Geodis

Ursapharm

Ostatní sponzoři
Oculus

Wixi
Wilens

Hoya Lens CZ
o

PÁTEK 11. 11.

9.00–12.30 Registrace
 (dále průběžně)

12.30 Oběd

14.00 Zahájení sjezdu a otevření výstavy

14.15–16.20 Přednášky
14.15–14.40 Filipec M.:
 Dnešní možnosti refrakční chirurgie
14.40–15.05 Klemensová R.:
 Biotika – řešení vysoké ametropie
15.05–15.30 Mahelková G., Cendelín J., Filouš A.,
 Odehnal M.:
 Konfokální mikroskopie rohovky
 po refrakčních zákrocích
15.30–15.55 Cendelín J.:
 Dynamický astigmatismus:
 někdy škodí, někdy pomáhá
15:55–16:20 Mlynářová:
 Právní aspekty aplikace kontaktních
 čoček

16.20–16.45 Přestávka

16.45–18.25 Přednášky
16.45–17.05 Brus J.:
 NMR spektroskopie ve
 farmaceutickém výzkumu a medicíně
17.05–17.35 Dušek K., Dušková M.:
 Hydrogel koná práci – jak to dělá?
 Co dokáží hydrogely (v laboratoři
 i přírodě, doma i u lékaře)
17:35–18:00 Zobanová A.:
 Nošení kontaktních čoček u dětí
 s vícečetným postižením
18:00–18:25 Topinková A.:
 Kontaktní čočky u dětí na Plzeňsku

18.25–19.00 Panelová diskuse Mýty v kontaktologii
 (J. Michálek, J. Cendelín, T. Dobřenský)

19.00 Večeře

SOBOTA 12. 11.

7.30 Snídaně

8.45–13:15 Odborné přednášky
8:45–9:10 Novák J.:
 Optické principy pro korekci
 presbyopie kontaktními čočkami
9:10–9:35 Sendler A.:
 Variace na téma „piggyback“
9.35–10.00 Háčiková S.:
 Faktory ovlivňující aplikaci měkkých
 torických čoček
10.00–10:25 Hadrávek G.:
 Řešení korekce presbyopie světlem
 nastavitelných nitroočních čoček
10.25–10:50 Marko Š.:
 MRSA v kontaktologii (Methicilin
 rezistentní stafylococus aureus)

10.50–11.15 Přestávka

11.15–11:35 Vrba J.:
 Můžeme aplikovat kontaktní čočky 
 u pacientů se suchým okem? 
 Praktický přístup.
11.35–11.55 Vido T.: 
 Astigmatismus z pohledu očního 
 praktika a z pohledu pacienta.
11.55–12:35 Nick Dash:
 High Defi nition Optics, the future of CLs
12:35–13:15 Tim Bowden:
 Soft Contact Lenses;
 The Other Wichterle Eff ect

13.15–14.30 Oběd

14.30–16.00 Valná hromada

16.00–19.00 Volno – turnaje

16.15–18.00 Workshop fi rmy Wilens
 „Individuálně barvené čočky“
 max. 20 účastníků
 přihláška + platba u registrace

20.30  Slavnostní večeře (přípitek 20.45)
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Program XVIII. výročního sjezdu ČKS

NEDĚLE 13. 11.

8.00  Snídaně

9.00–13.20 Přednášky

9.00–10.40 Odborný seminář absolventů
9.00–9.20 Bc. Jitka Hrušková:
 Odlišnosti kompetencí výkonů
 optometristické činnosti v rámci Evropy
9.20–9.40 Bc. Jana Kotrncová:
 Akomodace a refrakce
9.40–10.00 Mgr. Jan Vaverka:
 Průběh repopulace keratocytů 
 u keratokonických rohovek po CXL
10.00–10.20 Mgr. Lenka Rubášová:
 Vliv kontaktních čoček na aberace
 optického systému oka
10.20–10.40 Bc. Šárka Řihošková, DiS.:
 Umění a zrak

10.40–11.00 Přestávka

11.00–11.25 Michálek J.:
 Historie kontaktních čoček
11.25–11.50 Stárková L., Michálek J.:
 Kontaktní čočky na našem trhu
11.50–12.15 Runčíková J., Szarvas D.:
 Možnosti preskripce kontaktních čoček
 v České republice
12.15–12.40 Pitaš A.:
 Je těžké udržet si čočkaře? Aneb jak to
 chodí u nás v Broumovském výběžku.
12.40–13.05 Cukrová B.:
 Zlomeniny očnice a ZM komplexu

13.05–13.20 Michálek J.:
 Retrospektiva, zhodnocení 
 a ukončení sjezdu.

13.20 Ukončení sjezdu

13.20  Oběd

Požadavky na technické parametry přednášek

Veškeré prezentace požadujeme v programu po-
werpoint, na USB klíči (výjimečně na nosiči CD, 
DVD), a to ihned při registraci (povinné). Pokud se 
Vám podaří poslat prezentaci na e-mailovou adresu 
sekretariátu společnosti do středy 9. 11. 2011 15 hod, 
ušetříte sobě i organizátorům mnoho času a pří-
padné komplikace s prezentací.

Zodpovědná osoba za ČKS
Bc. Daniel Szarvas

Diskuse je součástí jednotlivých přednášek 
– 5 minut na závěr vymezeného času přednášky

V průběhu kongresu workshopy fi rem:
Ciba Vision, Cooper Vision, Johnson&Johnson, 
Optimum Distribution, Wilens

Změna programu vyhrazena
o



My ve společnosti CooperVision se 
chceme spolu s Vámi podílet na co 
nejlepší péči o zrak. Víme, že Vaši 
klienti od kontaktních čoček očekávají 
výjimečně ostrý zrak, pohodlí a jistotu.

Rozumíme  tomu, jak důležité jsou 
naše kontaktní čočky v běžném životě 
každého jejich uživatele. Uvědomujeme si, 
že každý člověk je výjimečný. 

Proto vyrábíme kontaktní čočky pro 
běžné i náročnější korekce zraku.

Věříme v partnerství.  Můžete očekávat 
naši dynamičnost, flexibilitu a ochotu 
pomoci – vždy Vám budeme naslouchat. 
Vy i Vaši klienti můžete očekávat, že 
společnost CooperVision bude využívat 
všechny novinky na cestě k dokonalosti. 
Dnes, zítra i v budoucnosti.

Pro další informace:
T +420 274 008 411 
F +420 274 008 499
www.coopervision.com

Svěží perspektiva
Této filozofii říkáme svěží perspektiva.  
Věříme, že nám umožníte budovat Vaši 
prosperitu a přinášet změnu do života 
všech kolem nás.

Požádejte Vašeho zástupce společnosti 
CooperVision o více informací k naší 
filozofii svěží perspektivy.


