
ČVRS schůze – Praha, 30/9/2021 v 18:00  
 

Přítomni: Ernest, Hejsek, Rejmont, Rusňák, Veith, Vysloužilová 

Nepřítomni: Kolář, Němec, Fišer, Chrapek 

Zápis: Hejsek 

 

 

Body programu aktuální schůze 

 

 

a. Kongresy 2020/2021  
• 20. kongres ČVRS – byl v roce 2020 zrušen 
• Za zrušení Mikulova 2020 jsme organizační agentuře platili za 

přípravné práce, storno poplatky, produkci, mailing a zřízení a 
spuštění internetových stránek a registrace. Platba vyrovnána 
(informoval Leoš). 

• Kongres 2021 
• Výbor schválil témata a struktury bloků:  
• Zahájení kongresu 
• Kulatý diskuzní stůl – Zobrazovací techniky v oftalmologii 

(prezentace kazuistik na postupně doplňovaném spektru 
zobrazovacích technik). 

1. Všichni členové výboru ČVRS 
2. Moderuje Pavel 

• Věkem podmíněná makulární degenerace  
1. Úvodní přednáška – 2O let VPMD Olda 

• Diabetická retinopatie 
1. Úvodní přednáška – 2O let DM-DR Mirek 

• Co udělám když? Tipy, triky, chirurgie, medical retina. 
Koordinuje Libor a Ivan 

• Cévní patologie ve vitreoretinální oblasti 
• COVID a oftalmologie (zkusíme získat prof. Heissigerovou 

pro moderování bloku) 
• varia 

b. Sborník ke 20. Výročí ČVRS  
o Jakékoliv fotky, programy, tištěné dokumenty z historie 

k rukám Leoše – potvrdil 
o Medailonky členů prvního výboru (chybí Honza Er. - bere 

na vědomí) 
o Medailonky současných členů + foto (členové výboru 

upozorněni) 
o 10x10 – 10 odpovědí na 10 otázek pro současné členy 

výboru. Někdo odpověděl, nelze upřesnit. 
c. Volby do Výboru ČVRS – volební lístky s deseti kolonkami 
(platný lístek musí mít obsazeno 10 jmen, účastníci budou upozorněni a 
tato informace bude i na volebním lístku), seznamy voličů, volební urnu 
a asistenta voleb – připraví Leoš, potvrdil. 

 

 



d. Aplikační centra  
1. Aktualizaci kontaktních údajů na všechna centra v rámci ČR 

vede/eviduje Libor – databáze aktivních fungujících center. 
Novinky a změny směřovat k Liborovi, který aktualizuje 
seznam a odesílá Oldovi pro zveřejnění/změnu na webu. 

2. S Liborem připravujeme Informační bulletin (elektronický) pro 
centra – posíláme á 3 měsíce kontaktním osobám a stručnější 
verzi dáváme na web. 

 

 

e. VR škola 
o Změna plánování a programu na příští rok – Honza: hlásí se 

zahraniční účastníci (Slovensko), kteří si budou hradit sami 
ubytování. 

o Žádost o zařazení do akcí ČOS na rok 2022 – Pavel podal 
k rukám doc. Pitrové  

o Termín je stanoven na 1. - 4. 6.2022, Monínec 
 

 

f. Ohodnocení prací autorů do 35 let za rok 2021 
1. Info Štěpán – členové výboru budou poskytovat reference z každé akce 

důsledně do jeho mailu. Navržena varianta, že mladý oftalmolog (musí 
být člen ČVRS) se aktivně “přihlásí do soutěže” upozorněním cestou 
čvrs@info, nebo označením v prezentaci. Na sjezdu bude 
prezentována informace o této možnosti. 

2. Za rok 2020 výbor schválil zrušit vyhlášení/ocenění (pro pandémii 
Covid-19) 

3. Štěpán aktivně vyzývá mailem všechny členy výboru ČVRS - 
zvažována změna sledovacího období (od 1.11. do 1.11. 
následujícího roku) s vyhlášením výsledků na výročním kongresu 
ČVRS. 

 

 

g. Finanční situace spolku – členské poplatky 
i.Situace na našich účtech, stav příjmů/pohledávek, daňové povinnosti – celkové info 
podal Leoš  

(vstup dalšího sponzora: Abbvie jako generální partner). 
ii. Členské poplatky účet: 576305413/0300. Do poznámky pro 

příjemce – celé jméno člena ČVRS, členové výboru musí 
zaplatit do konce března - Leoš zkontroluje a potvrdí. Každý 
člen má volební právo, bude ověřeno seznamem účastníků od 
pořádající agentury (volba podmíněna podpisem účastníka). 

iii.finanční dar pacienta - informoval Leoš 
 

 

 

 

 

h. Změna Indikačních omezení úhrady 



1. Výbor ČVRS již dříve schválil a doporučil změnu funkčních parametrů 
v indikačních omezeních úhrady. Náš návrh je, aby všude, kde je v IOÚ 
uvedeno rozmezí vizu, byla první hranice posunuta na 6/9.  

2. Podklady pro oficiální stanovisko ČVRS ke změnám IOÚ připravil 
Honza (doporučil vyvolat jednání s ČOS a následně pojišťovnou): 

▪ - vstupní visus 6/9 při aktivitě nálezu 
▪ - limit krvácení zrušit (je projevem aktivity) 
▪ - limit velikosti léze zrušit 
▪ - vypustit “subfoveolární” 
▪ - ukončení léčby: upravit textaci (např “pokud nelze 

očekávat další efekt terapie”) 
 

U DME: vypustit glyk. Hemoglobin (terapii zle ale ukončit při neefektivitě), 

vypustit cholesterol, vynechat iktus (nebo ponechat 3M interval – sjednotit pro 

všechny diagnozy), vypustit proliferativní DR jako exclusion, vypustit nefropatii jako 

exclusion  

Vstupní visus 6/9, vypustit omezení délkou trvání, umožnit terapii pro 

parafoveální lokalizace (upravit / vypustit velikost limitu tloušťky sítnice, např 

„prokázán makulární edém dle OCT“) 

Vypustit požadavek laserového zákroku před zavedením anti-VEGF 

Povolit možnost kombinované terapie s laserem 

 

U RVO: vypustit délku trvání edému, vypustit laserové ošetření (ale povolit 

jeho použití jako doplnění k anti-VEGF terapii), léčbu hradit do doby stabilizace 

nálezu 

 

i. Aktualizace doporučených postupů na web.stránkách–koordinovat 
bude Libor – základní zpracování témat do příští schůze, do kongresu 
bude na webu, budeme zmiňovat v úvodní prezentaci na kongresu 
v listopadu).  
Petr K., já a Ivan se mohou přidat k jakémukoliv tématu. Téma bude mít 
své „garanty“ (s novým výborem se obnoví) a ti budou á 2 roky 
revidovat a „učesávat text“ do up-to-date podoby. 

i.Amoce – Olda, revidoval, ponechává stejné znění 
ii.Endoftalmitida – Leoš, rozpracováno 
iii.Otevřená poranění – Štěpán dodal, bude rozesláno všem 
iv.Dr-DME – Honza, rozpracováno 
v.RVO – Mirek, Daniela, rozpracováno 
vi.VPMD – Libor, rozpracováno + navržena revize „Výkladu podmínek úhrady“ a 

distribuovat k centrům 
 

 

Pozn.:  

- Štěpán upozornil a navrhl prodiskutovat změny v úhradě péče dle nové metodiky 

kódování dle DRG. 

- Daniela informovala o nedostupnosti Visudynu, stanovisko výrobce dodá. 

 

Další schůze výboru: konec listopad /ČVRS/Mikulov 


