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Informace pro Aplikační centra ČR – srpen 2021 

 

Vážení kolegové z Aplikačních center opět posíláme informace pro Aplikační centra. 

 

1) Děkujeme, že pravidelně doplňujete iformace o vašich centrech. V rozsahu: Název 

centra, kontaktní osoba, mail/telefon, nasmlouvané pojišťovny a nasmlouvané 

dg.(indikace) jsou tyto informace nutným podkladem pro pravidelnou aktualizaci 

těchto údajů. Všechny změny, úpravy, nedostatky, které u svého centra najdete na 

webu ČVRS – vše směřujte do rukou pana docenta Hejska, který má agendu AC na 

starosti (cvrsinfo@gmail.com).  

 

2) V dnešní zprávě nemáme žádné nové informace o revizích v jednotlivých centrech. 

Pokud u vás proběhne revize plátci, prosíme o zaslání jejich výtek či komentářů. Vaše 

informace pomohou jiným AC v neustálém zlepšování své péče a o ní vedené 

dokumentace. 

 

3) V minulých informacích pro Aplikační centra jsme v bodu 4) informovali o dotazu na MZCR 

stran výkladu možných intervalů aplikací u přípravku Eylea. Odpověď jsme do dnešního dne 

nedostali. Proto zařazujeme kopii kompletní komunikace s Ředitelkou Odboru kontroly a 

revize zdravotní péče. Spolu s dokumentem 006-2021-dotaz-vzp-zmena spc Eylea (je znovu 
pro vás v příloze) si tuto korespondenci uložte pro potřeby vašeho centra, pokud by v revizi 
nastal problém: 
 

26/3 

Vážená paní doktorko, 

v přiložené žádosti o stanovisko VZP Vás jménem České vitreoretinální společnosti, jíž předsedám, 

zdvořile žádám o odpovědi na naše otázky související se změnou spc přípravku Eylea. 

Velmi děkuji za odpověď na náš dotaz. 

S přátelskými pozdravy 

Pavel Němec 
-- 

primář MUDr. Pavel Němec 

zástupce přednosty pro léčebnou a preventivní péči 

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha 

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 

U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02 

Tel.:+420 973 203 191 | Pavel.Nemec@uvn.cz | www.uvn.cz 

 

29/3 
Vážený pane primáři, 
Registruji Váš dotaz. 
Odpovím Vám v co nejkratším možném čase. 
S pozdravem Romana Švejdová 

mailto:cvrsinfo@gmail.com
mailto:Pavel.Nemec@uvn.cz
https://www.uvn.cz/
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MUDr. Romana Švejdová 

Ředitelka Odboru kontroly a revize zdravotní péče 

m (+420) 731 546 729 | t (+420) 952 220 274 

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR| Sledujte nás nově na facebook.com/vzpcr 

 

21/4 

Dobrý den, vážená paní doktorko, 

děkuji za Váš předchozí mail a dovolím si jen připomenout naši žádost a znovu zdvořile požádat o 

Vaše stanovisko. (pro jistotu ještě přikládám naši původní žádost) 

Děkuji a přeji Vám hezký den. 

Pavel Němec 
-- 

primář MUDr. Pavel Němec 

zástupce přednosty pro léčebnou a preventivní péči 

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha 

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 

U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02 

Tel.:+420 973 203 191 | Pavel.Nemec@uvn.cz | www.uvn.cz 

 

2/6 

Vážená paní ředitelko, 

dovolím si Vás ještě jednou jménem České vitreoretinální společnosti požádat o Vaše stanovisko, 

které jsme Vám tlumočili 26/3 a 21/4. 

Z Vaší odpovědi ze dne 29/3 jsem nabyl dojmu, že můžeme Vaše výjádření očekávat v nejbližší 

možné době. 

Mohl bych Vás tedy ještě jednou zdvořile požádat o Vaši reakci. 

Velmi děkuji. Skutečně by to pomohlo celé oftalmologické obci, kterou zastupujeme. 

Pro jistotu znovu připojuji dokument naší  žádosti. 

S pozdravy  

Pavel Němec 

-- 

primář MUDr. Pavel Němec 

zástupce přednosty pro léčebnou a preventivní péči 

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha 

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 

U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02 

Tel.:+420 973 203 191 | Pavel.Nemec@uvn.cz | www.uvn.cz 

 

4/6 
Vážený pane profesore (sic!), omlouvám se Vám, že reaguji až nyní, ale bohužel po operaci. 
Nicméně ozvu se Vám po neděli.   
Hezký den  omlouvám se velmi Romana Švejdová 

MUDr. Romana Švejdová 

https://www.facebook.com/vzpcr
mailto:Pavel.Nemec@uvn.cz
https://www.uvn.cz/
mailto:Pavel.Nemec@uvn.cz
https://www.uvn.cz/
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Protože jsme nedostali odpověď, vyjadřujeme zde náš náhled na věc, který je 

stanoviskem ČVRS: (Samozřejmě víme, že jejich výklad může být jiný, ale nikdo 

nemůže upřít snahu naší společnosti o sladění výkladu mezi plátci a poskytovateli) 

 
ČVRS v souladu se změnami spc přípravku Eylea, které od 28.1.2021 přijala EMA a v únoru byly 
akceptovány i SUKLem, považuje za možné využít v indikaci léčby vlhké formy VPMD u přípravku 
EYLEA i 4 týdenní intervaly léčby u pacientů s odpovídajícím nálezem. Tento zkrácený interval 
léčby (jednou za 4 týdny) lze podle našeho výkladu použít již v prvním roce léčby. Změna spc a 
náš výklad se opírají zejména o výsledky studie ARIES, která je také v SPC nyní nově citována na 
straně: strana 10 a strana 15. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MUDr. Pavel Němec 

Prezident ČVRS 

 

Doc. MUDr. Libor Hejsek, PhD. 

Viceprezident ČVRS 
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