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Vážené a milé kolegyně a kolegové, 
 

dovolte, abychom Vás jménem ČOS a ČVRS pozvali na pracovní schůzku 
Aplikačních center ČR pro tzv. centrovou terapii v oftalmologii. 

Schůzka bude probíhat v rámci Celostátního kongresu ČOS v Hradci Králové. 
 
Navazujeme na schůzku z loňského sjezdu ČOS, protože považujeme za 

prospěšné se během roku vždy setkat i osobně a prodiskutovat problémy center, 
které pak můžeme dále diskutovat při jednáních s plátci péče. 

 
Harmonogram: 
Čas a místo: pátek 27/9 v 13:30, Novartis kavárna 
Rozsah: 1 hodina 
Účast: vhodná účast 1 zástupce za každé centrum 
Podklady: účastník by měl znát tato data svého centra za ¾ roku 2019:  

a) zahájení provozu (pro nová centra) 
b) schválené indikace a nasmlouvané pojišťovny 
c) přiznaný rozpočet pro celý rok 
d) míra čerpání rozpočtu do září 2019 – perspektiva do konce 

roku 
e) počet léčených pacientů celkově – počet aplikací týdně 
f) zaznamenané problémy – zvl. oblast předávání pacientů na 

jiné pracoviště a problematika binokulární aplikace 
g) co nás trápí? 

 
Hodinová dotace je samozřejmě krátká, proto prosím o stručné a rychlé jednání. 
Zároveň prosím, abyste všechny výše uvedené body přinesli i vytištěné na A4 
s hlavičkou centra a kontaktem (mail a tel).  
 
Všechny údaje slouží zejména pro to, abychom mohli adekvátně a dle reality 
argumentovat při jednáních s autoritami o dalším rozšiřování/racionalizaci této péče 
v rámci ČR. 
Děkujeme vám již předem za spolupráci a účast. Můžeme vám pomoci řešit pouze 
věci a problémy, o kterých víme a které se zakládají na realitě.  
 
Děkujeme také firmě Novartis za bezplatné poskytnutí svého školícího salónku na 
tuto nefiremní a nekomerční akci obou odborných společností. 
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