
ČVRS schůze Výboru ČVRS – Monínec, 2/6/2022 

 

 

a. Zpráva o hospodaření ČVRS za minulé funkční období  
          (stav účtů, pohledávek, závazků a výhled na druhou polovinu roku   

                       referuje Leoš) 
 

b. Agenda Aplikačních center (referuje Libor) 
Setkání zástupců center v rámci ČOS 2022 – návrh přijat. 
V průběhu srpna pozvánka pro všechny kontaktní osoby ze 
stávajících center – za centrum JEDNA osoba! 
Prosím Oldu, aby informoval v srpnu o přepokládanm programu 
ČOS sjezdu, abychom mohli vybrat termín schůzky na dobu, kdy 
nebudou VR bloky v programu. 
Novartis se nabídl, že nám zasponzoruje nějaké prostory na 
setkání. 
  

c. VR škola 

• Program a přednášející navrhne Honza Er. do konce roku 

• Výbor navrhuje zvýšení ceny školy na 15.000 Kč 

• Pavel zabezpečil dvě „fixační hlavy“ s gumovými vložkami do 
„očnic“ – klasické wetlabové – zapůjčí na akci AbbVie 

• Zůstávájí 4 stanoviště – 1xkomplet Alcon, 1xkomplet Spirit, 
1x mikroskop Alcon+přístroj Askin, 1xsimulátor 

• Žádost o zařazení do akcí ČOS na rok 2023 – podal Pavel 
na termín: 31/5-3/6/2023, Monínec 

• Míša Nováková již blokovala Monínec na tento termín 

• Výbor projednal a schválil odměnu pro lektory ve výši 5000 
Kč 
 

d. Agenda – vědecké práce a ceny pro autory do 35 let 
• ČVRS35 – kolektuje Š. Rusňák 
• Hodnocené období vždy od 1.11. do 1.11. následujícího 

roku. Vyhlášení výsledků bude na výročním kongresu ČVRS 
za daný rok. 
 

e. Změna Indikačních omezení úhrady 
• Návrh změn IOÚ – poslední ev.úptavy před sérií Adv.Boardů, 

které budou organizovat firmy. Naše stanovisko, jsme měli již 
v minulém zápis (9/21), ale přesto je možná ještě prostor pro 
další „pročištění“ IOÚ  
 

f. Aktualizace doporučených postupů na web. stránkách ČVRS  
• Koordinuje Libor – prosím jednotlivé pověřené o dodání jejich 

aktualizací. Jen připomínám fáze „rozpracování“ z minulého 
zápisu.  

• Amoce – Olda, revidoval, ponechává stejné znění 
• Endoftalmitida – Leoš, rozpracováno 
• Otevřená poranění – Štěpán dodal, pověřen dopracovat 



• Dr-DME – Honza, rozpracováno 
• RVO – Mirek, Daniela, rozpracováno 
• VPMD – Libor, rozpracováno + navržena revize „Výkladu 

podmínek úhrady“ a distribuovat k centrům 
 

Zásadní jsou přitom revize zvl. DR-DME, VPMD a RVO 
V příloze posílám i jiné (a lépe uchopitelné) guideliny, než dělá 
Euretina. 
 
S tímto bodem souvisí vypracování screeningového (národního) 
ČVRS programu pro včasný záchyt a diagnostiku DR – zpracuje 
Honza Němč. 
 

g. Ozurdex – Pavel: 
• Info o probíhajícím dohadovacím řízení na MZd ve věci odvolání 

se Svazu Zdr. Poj. proti rozhodnutí SUKLu o registraci Ozurdexu 
ve znění jím schválených textů. 

• Všemi členy Výboru ČVRS deklarována podpora současnému 
stanovisku SUKL. 

• Ovšem v tomto týdnu jsem obdržel zprávu z MZd, že rozhodlo 
v některých bodech sporu ve prospěch SZP (zvláště v bodě o 
neakceptovatelném budget-impaktu (což je úplně směšné!!!)) a 
celá věc se vrací na půdu SUKLu. 

• Pro nás to znamená velmi nemilou skutečnost, že Ozurdex 
v.pravd.vypadne z úhrady (a to minimálně na půl roku) v indikaci 
DME. 

• AbbVie již požádala o schůzku se mnou a bude určitě potřebovat 
i naše stanovisko. 

• Další informace na ČOS, či dříve, pokud se bude situace vyvíjet. 
 

h. Visudyne – Daniela: 
• Nemá v ČR zastoupení 
• Současný držite licence produkuje pouze omezené množství, 

které není vůle (ani kapacitní možnost) vyvážet do ČR 
• Byly kontaktovány místní firmy se zájmy v dané problematice, 

zda by neuvažovaly o zastupování preparátu 
• Další info na setkání apl.center na ČOS 

 
i. Kongres ČVRS 2022 

• Návrh programu k diskuzi: 
- 21. kongres ČVRS – úvod kongresu 
- Diskuzní stůl – „Duely na vybraná témata“ 
- Věkem podmíněná makulární degenerace  
- Diabetická retinopatie a cévní patologie ve VR oblasti 
- Tumory  
- Kazuistiky 
- Co udělám, když...? (klasický blok tipů a triků z chirurgie i 

medical retiny) 
 
  


