
Dobrý den všem, 
 
Posílám souhrn z jednání v rámci kongresu ČOS.  
Předně děkuji všem za účast a za dodané dotazníky. 
 
1) první část – info z jednání výboru ČOS – nová centra 
  
Dotazníky, stejně jako stejně jako ústní upřesnění situace slouží jako podklad pro 
jednání ČOS s autoritami o umožnění vzniku dalších center. 
 
Výbor ČOS, jak jsme byli informováni, odsouhlasil na svém jednání vznik nových 
center, která si podala žádost. 
Po zkušenostech z minulých let je zřejmě, že tato centra budou potřebovat 
minimálně dva roky k většímu rozjezdu (čest těm, kteří to dokázali rychleji) a tak 
si neslibujme zázraky. 
Zároveň platí, že distribuce nových center opět není příliš výhodná pro jižní 
Moravu, kde je situace zřejmě nejkritičtější.  
ČOS i ČVRS se zavázaly k opětovné promluvě a podpoře některých vhodných 
pracovišť tohoto regionu – aby znovu zvážila zřízení aplikačního centra. Více 
v tom bohužel ani jedna z organizací nemůže udělat. 
Jedinou podmínku, kterou ČOS při podpoře nových center deklarovala, byl 
požadavek na možnost řešit případné komplikace související s aplikacemi v 24-
hodinovém pohotovostním režimu. Odpadá tedy dřívější a již překonaný 
požadavek na možnost ústavní péče (hospitalizace) a řešení těchto problémů 
vlastním vitreoretinálním týmem. Nová pracoviště bez lůžkových kapacit musí 
mít akutní péči sjednánu v některém z větších pracovišť s lůžkovou a operační 
kapacitou. 
V otázce jednání, závěrů a seznamu navržených pracovišť odkazuji na závěry 
porady výboru ČOS. 
Shrnutí: 
ČOS a ČVRS – navrhují ve vzájemné shodě rozšíření počtu aplikačních 
center, ideální by bylo plošně výhodnější pokrytí. 

a. Jsou navržena další centra, která si podala přihlášku – 
deklarovala zájem o zřízení centra. 

b. Podmínkou pro tato nová centra je dostupnost/nasmlouvání 
vyšší péče pro řešení případných komplikací. 

 
 
2) druhá část – sjednocení výkladu indik.omezení úhrady u centrové 
terapie 
 
Dr. Hejsek připravil podklady a vytypoval možné sporné body interpretace 
v omezeních úhrady centrové terapie. 
Podklady zpracujeme a připravíme výklad pravidel tak, aby s ním výbor ČVRS a 
obecně celá vitreoretinální společnost většinově mohl souhlasit. 
Připravený text bude výkladem stávajících pravidel, což ovšem neznamená, že 
nebudeme usilovat o změnu některých bodů/pasáží, které jsou 
historicky/logicky zastaralé. I o těchto bodech vás budeme informovat. Ještě do 
konce roku bychom rádi uspořádali poradní setkání výboru ČVRS a obou velkých 



společností, které zatím stojí za antiVEGF terapií. Po nich budeme vědět více o 
tom, co je reálné v našich snahách. 
Posledním a nejpodstatnější bodem je pak shoda na tom, že budete výboru ČVRS 
zasílat revizní zprávy po šetřeních pojišťoven na vašich pracovištích. Jednak na 
jejich základě chceme rychle informovat ostatní centra, jednak podle nich 
budeme upravovat naše postupy a výklady, případně je rozporovat a podporovat 
jednotlivá pracoviště v argumentaci proti pojišťovnám. 
(prosím zasílat tyto zprávy na tyto tři adresy: libor.hejsek@fnhk.cz, 
leos.rejmont@uvn.cz, pavel.nemec@uvn.cz)  
 
Ještě jednou děkuji a budeme vás již brzy informovat dále. 
 
Pavel Němec 
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