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Informace o schůzce Aplikačních center  
 

Z iniciativy ČOS a ČVRS proběhla v rámci Celostátního kongresu ČOS v Hradci 
Králové v pátek 27/9 schůzka Aplikačních center ČR pro tzv. centrovou terapii 
v oftalmologii. 

Docentka Pitrová jménem ČOS přivítala všechny účastníky a zhodnotila vývoj 
posledního roku, kdy se podařilo společným úsilím obou společností – ČOS a ČVRS 
– výrazně vylepšit postavení Aplikačních center, rozšířit jejich počet a zlepšit tak 
dostupnost této léčby obecně, a konečně zlepšit komunikaci s plátci péče. 

V následné diskuzi byly diskutovány nejnaléhavější současné problémy 
jednotlivých center – limity přidělených finančních prostředků, hodnocení personální 
a časové kapacity center, problematika smluv s jednotlivými pojišťovnami, problémy 
nasmlouvání celé šíře indikovaných patologií v co nejvíce centrech, nejasnosti ve 
vykazování péče – bilateralita, převod pacientů mezi centry, vykazování OCT. 

 
Zástupci Aplikačních center ČR dodali podklady pro zpracování informační 

zprávy, která bude základem pro jednání ČOS a ČVRS s pojišťovnami. 
Hlavní závěry setkání v bodech: 
 
1) Shromáždění dat z Aplikačních center – dle dotazníku uvedeného 

v pozvánce na setkání. Prosíme centra, která nedodala základní 
údaje o jejich poskytnutí na adresu: pavel.nemec@uvn.cz. 

2) Aktualizace kontaktních údajů ze všech center – základní údaje (jméno 
centra, jméno kontaktní osoby/osob, telefon, mail). Prosíme poslat 
všechny tyto údaje na mail: cvrsinfo@gmail.com (zpracovává docent 
Hejsek). Pouze centra s aktualizovanými údaji budou pravidelně 
informována o novinkách, které pro ně mohou být důležitá, včetně 
pozvánek na pracovní setkání center během roku. 

3) Na bod „Co nás trápí“ z dotazníku odpovíme individuálně. 
4) Po zpracování všech dotazníků bude připravena celková zpráva pro 

potřeby dalších jednání s pojišťovnami. Bude poslána na vědomí těm 
centrům, která pošlou kontaktní údaje (viz bod 2). 

5) Další setkání je plánováno v rámci ČVRS kongresu – o čase, místu a 
podkladech, které bude potřeba připravit budete informováni. 

 
Ještě jednou děkujeme firmě Novartis za bezplatné poskytnutí svého školícího 
salónku na tuto nefiremní a nekomerční akci obou odborných společností. 
 
 
 
 
 

    MUDr. Pavel Němec 
      Prezident ČVRS 


