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Vyjádření České vitreoretinální společnosti k případnému opětovnému 
projednávání zavedení OCT kódu do Sazebníku zdravotních výkonů.  
 
 
Vážená paní docentko,  

 
zasíláme postoj ČVRS k opětovným snahám některých jedinců nezastupujících žádnou 

rozhodující skupinu oftalmologů v ČR k zavedení celoplošného kódu pro OCT vyšetření. 
ČVRS se již v minulém roce vyjadřovala k žádosti MZ (MZDR 17844/2019-3/CAU) z 10. 6. 

2019. Po projednání problematiky na poslední schůzi Výboru ČVRS (ze dne 9/7/2020), Výbor 
konstatuje jednomyslně, že nedošlo ke změně jeho tehdejšího postoje.  

Navíc považujeme za kolegiálně a profesionálně zcela nesprávné přistupovat na návrhy 
jednotlivých lékařů, když zástupci MZ, pojišťoven a odborných lékařských společností sdružených 
v ČLS JEP podepsali memorandum o vzájemné spolupráci při tvorbě a up-dateování Sazebníku 
zdravotních výkonů. Obcházení tohoto memoranda je neuctivé jak k samotným odborným 
společnostem, tak i k Pracovní skupině pro SZV při MZ, jejíž program je opakovaně zatěžován těmito 
nepředjednanými a většinově nepodporovanými návrhy. 
 

ČVRS společnost zastává stejný postoj v otázce úhrady OCT vyšetření, jaký opakovaně 
prezentovala při různých jednáních Pracovní skupiny MZ pro SZV.  

ČVRS považuje OCT vyšetření za nadstavbové oftalmologické vyšetření, které v různých 
ohledech může doplňovat základní hrazenou oftalmologickou diagnostiku. I nadále prohlašujeme, že 
diagnostiku očních patologií lze provádět při použití stávajících hrazených diagnostických postupů. 
Pokud je nám známo, OCT technikou disponuje v tuto chvíli méně než 1/3 všech oftalmologických 
ambulancí. Pokud bychom přistoupili na argumentaci, že bez OCT nelze stanovit diagnózy očních 
onemocnění a provádět léčbu, museli bych 2/3 pracovišť uzavřít. 

 
ČVRS prohlašuje, že loňské zavedení kódu pro OCT vyšetření a stanovení CRT (centrální 

retinální tloušťky) jako parametru sledování efektivity tzv. centrové terapie (převážně přípravky 
antiVEGF), bylo naprosto správným krokem MZ a pojišťoven, a v podstatě všemi Aplikačními centry 
v ČR bylo přijato kladně. Možnost vykazování tohoto kódu výrazně usnadnilo péči o pacienty a 
administrativní zátěž pro jednotlivá centra.  

 
ČVRS i nadále apeluje na kolegy oftalmology k racionálnímu a uváženému indikování OCT 

vyšetření tam, kde přispěje k upřesnění základní stanovené diagnózy.  
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