
ČVRS schůze 30/8/2018, Praha 
 
Přítomni: Ernest, Fišer, Hejsek, Kolář, Němec, Rejmont, Rusňák, Veith, 
Vysloužilová 
Omluveni: Chrapek 
Zapisovatel: Němec 
 
Program schůze – odsouhlasen v navrhované podobě 
 
Komunikace mezi členy Výboru: vybor@cvrs.cz 
(adresa, která rozešle zprávu všem členům výboru – problém s koncovkou 
uvn.cz a i s Mírou Veithem – nutno vyřešit – ev. dodat adresy, které budou 
fungovat) 
 
Mailová adresa na stránkách: cvrsinfo@gmail.com - pro komunikaci 
s kýmkoliv, kdo přijde na stránky. Pověřen Libor Hejsek. 
 

1) Kongres ČVRS Brno 
a) Termín pro kongres, 16-17/11/2018 
b) Místo konání: Brno, Voroněž 
c) Výše poplatku: 1000 členský, 500 registrační kongresový poplatek, 

na místě 1000 Kč (pohlídají Leoš, Petr) 
d) Pořádací agentura – schváleno – link umístit na stránky (Olda, Petr), 

pozvánka rozeslána. 
e) Bressler jako host – zvací dopis odeslán, zatím bez reakce. (Bayer) 
f)     Abstrakta k Petrovi (adresa na doménu čvrs nebo google disk – zřídí 

Leoš) – třídí do jednotlivých bloků 
 

Program (hlavní bloky – Olda, Petr):  
1)  DR, DME a vše kolem + vyžádaná přednáška hosta. 
2) Chirurgie 
3) Tipy a Triky – medical i surgery 
4) VPMD 
5) Varia 

 
2) Setkání aplikačních center – ČOS sjezd 2018 (pavel) 
i. Navrhuje firma Novartis, že je ochotna toto setkání zprostředkovat. 
ii. Setkání aplikačních center a výboru ČVRS – bez firemních vlivů. 
iii. Domluvit termín na pátek podvečer 
iv. Libor – přednese podklady pro sporné body 
v. Projednáme na ČOS – prezentovat budeme na ČVRS 

 
3) OCT kód pojišťovny (pavel) 
i. Připomínky – sepíši, pošlu o víkendu. 
ii. 3/9 odešlu doc. Pitrové 
iii. výbor nesouhlasí s cenou (v porovnání s UZ B-sken nebo perimetrií je 

kód samozřejmě hrubě podhodnocen) 
iv. chceme, aby kód byl striktně vázán na aplikaci centrové terapie 
v. chceme, aby bylo hrazeno vyšetření obou očí 
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4) Dotazník – aplikační centra 
- dotazníky předány k rukám doc. Pitrové.  
- budou zpracovány a budou sloužit jako podklad pro jednání 
s pojišťovnou 
- vesměs vychází z výsledků, že je potřeba zvýšit počet center 
- dalším bodem je zvýšení rozpočtů stávajících menších center 

 
5) Euretina (referuje Libor) 

a. Euretina chce reklamu na naše stránky. Už je. 
b. Chtějí kontaktovat naše členy 
c. Chtějí reklamu na ČOS i ČVRS 
d. Slibují slevu pro české účastníky na winter meeting. 

 
6) Reofereza 
i. Referuje Libor 
ii. Zařízení pro fakultky 
iii. Prý budou chtít vyjádření ČVRS 
iv. Výbor nemá námitek proti  
v. Libor zpracuje návrh indikačních kritérií z hlediska oftalmologie. 

 
7) Ohodnocení prací autorů do 35 let 

Výbor ČVRS uděluje 3 autorům finanční ocenění 10.000 Kč 
Čekají nás ČOS a ČVRS – všichni dodat návrhy Štěpánovi hned 
po skončení akcí. 

 
 

Usnesení výboru ČVRS k bodu programu: 
Problematika centrové léčby v ČR. 
 
Výbor ČVRS doporučuje výboru ČOS v dalších jednáních zastávat společný názor 
obou společností.   
Výbor ČVRS vidí řešení současného stavu v oblasti centrové léčby jednoznačně v 
rozšíření počtu aplikačních center.  
Názor výboru ČVRS se opírá o reálná data dotazníkového průzkumu ze všech 
center v ČR. 
Výbor ČVRS se zároveň shodl, že v prvním jednání chce podporovat zvláště 
centra, která regionálně pomohou kritickým oblastem ve zlepšení časové místní 
dostupnosti centrové léčby. 
Výbor ČVRS podporuje projevený zájem těchto center: Mladá Boleslav, Příbram, 
Lexum, Somich a Solomonis. 
Výbor zároveň zavazuje své členy k aktivnímu jednání zvl. s moravskými 
nemocnicemi a centry, které by mohly odlehčit složité brněnské situaci (Kyjov, 
Znojmo, Havlíčkův Brod). 
 
 
Další schůze výboru: září 2018 – (v rámci setkání všech aplikačních 
center) a dále listopad 2018 (v rámci ČVRS) 


