ČVRS schůze 16/11/2018, Praha
Přítomni: Fišer, Hejsek, Chrapek, Kolář, Němec, Rejmont, Rusňák, Veith
Omluveni: Ernest, Vysloužilová
Zapisovatel: Němec
Host: doc. Pitrová
Program schůze – odsouhlasen v navrhované podobě
A. informace o stavu možného rozšíření aplikačních center
1) informace doc. Pitrové o stavu jednání s VZP o nových centrech a
zajištění racionální regionální distribuce center.
2) Schůzka s ředitelem Kabátkem – vstřícný postoj k rozšíření počtu
center dle regionů
3) VZP žádá o popis současného stavu – stav center, problémy, návrhy
nových center, k posouzení s kvalifikovaným odhadem regionu, spádu
a předpokl. počtu ev. ošetřených pacientů.
4) Úkol je připravit podklady k rozhodnutí – na základě dotazníků
definovat kde chybí finance a kde je kapacitní přetížení. (pavel)
5) Definovat podmínky pro doporučení centra při jeho žádosti. (pavel)
B. Komunikace mezi členy výboru
1) Komunikace mezi členy Výboru: vybor@cvrs.cz - nutno zkontrolovat,
že pošta všem funguje a chodí. Musí bezpodmínečně jednoduše
fungovat!!
2) oficiální mail – v tuto chvíli platný - Petra Koláře musí být na stránkách
ČVRS a dostupný všem
3) P. Kolář se sám osobně vyjadřuje k situaci v ČVRS a nechává na
vyjádření všech, zda má setrvat ve funkci. Vyjádřili se všichni přítomní
o setrvání Petra ve funkci, když je nyní na Slovensku – nikdo neměl
námitky na jeho setrvání, ovšem téměř všichni vyjádřili výhrady ke
vzájemné komunikaci, kterou chtějí zlepšit.
4) Potvrzeno, že stav je v souladu se Stanovami společnosti
5) Tlumočena (pavel) výtka a stížnost na komunikaci a aktivitu
společnosti od Honzy
6) Mailová adresa na stránkách: cvrsinfo@gmail.com - pro komunikaci
s kýmkoliv, kdo přijde na stránky. Pověřen Libor Hejsek.
7) každý, kdo je pověřen nějakým úkolem, bude odpovědný za jeho
plnění – a na příští schůzi se tyto zadané body vždy proberou.
C. Kongres ČVRS Brno
1) Brno neutrální hodnocení
2) Pozitivní: výstavní prostory (firmy si pochvalují prostor), sál, ubytov.
kapacity, parkovací kapacity
3) Negativní: „ztracenost“ ve velkém městě, určité neosobní prostředí
hotelu.
4) Výhrady druhého velkého sponzora Novartis k reklamním aktivitám
konkurence, které jsou neadekvátní k oboustranně poskytnutým
prostředkům.

5) V tištěném programu uvedená akce musí být přístupná pro všechny
hradící účastníky kongresu, jinak nebude uvedena v programu
6) Vyúčtování– zhodnotit náklady při akvizici agentury.
7) Výše poplatku zůstaneme na stávající úrovni
a. 1000 členský,
b. 500 registrační kongresový poplatek, na místě 1000 Kč
c. 500 za večírek
8) Pořádací agentura – bude se schvalovat podle definitiv.vypořádání
rozpočtu.
9) Přesné vyúčtování kongresu bude zasláno všem členům výboru (leoš)
D. Příští kongres
1) termín stanoven na 28-30/11/2019
2) uvedeno v garantovaných akcích ČOS na rok 2019
3) místo bude definováno podle dostupnosti a cenové kalkulace tří
center: Mikulov, Olomouc, Brno (Olda, Leoš)
4) programové body budou stanoveny na příští schůzi (rozmyslet všichni)
E. Setkání aplikačních center – ČOS sjezd 2018 (pavel)
1) proběhlo v rámci sjezdu ČOS
2) na základě získaných a diskutovaných dotazníků bude připraven
materiál pro VZP k dalšímu jednání o zvýšení počtu center a upravení
rozpočtů některých stávajících center
3) materiál po naší komunikaci k rukám doc. Pitrové – domluví další
jednání s VZP
F. OCT kód pojišťovny (pavel)
1) nový návrh MZ na celoplošný kód pro OCT
2) návrh bude poslán v pdf mailem (pavel)
3) připomínky jen do příštího týdne
4) konzultace s odbornicí na výkazy, zda návrh není ev.zajímavý (štěpán)
G. stav nově návrhových úprav v indikačních omezeních úhrady
centrové terapie (pavel)
1) info o navržených změnách (měli všichni členové v mailu)(pavel)
2) info o otázkách ze SUKL – podklady a odpovědi ČVRS poslány
as.Dubské, která za ČOS administrovala tuto komunikaci (členům tyto
odpovědi poslány v dokumentu: Komentář ČVRS – České vitreoretinální
společnosti k žádosti SÚKL o zpracování odborného stanoviska ČOS v říjnu 2018
(pavel)
3) Ze SUKL vzneseny další doplňující otázky – odpovězeno (pavel)
4) Čekáme na vyjádření a případnou změnu IOÚ (zvl.nám jde o body:
bilateralita, frekvence a hodnota glyk.Hb, užití depot.kortikoidů u DM
pacientů)
H. Reofereza
1) Libor zpracoval
2) Výbor schválil a doporučil Liborův text a návrh indikačních kritérií
z hlediska oftalmologie.

CH. Ohodnocení prací autorů do 35 let
1) Výbor ČVRS uděluje 3 autorům finanční ocenění 10.000 Kč
2) Čekají nás ČOS a ČVRS – všichni dodat návrhy Štěpánovi
3) Konečný termín pro dodání Štěpánovi.
I. EVRS – info od I.Fišera o možnosti dostat se do programu – platí už
pro Lisabon. (další info Ivan – poskytne údaje Oldovi – vyvěsíme na stránky).
J. winter EURETINA v Praze – dosazení členové do předsednictev
(domlouval Libor)

Další schůze výboru: návrh na konec února 2019 (Praha, termíny navrhne
Petr), další výbor na Vejdovského dni (ideálně pátek večer)

