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Synergi®

Nejmodernější silikon hydrogelové čočky si zaslouží nejmodernější 
technologii čištění v podobě roztoku na kontaktní čočky Synergi®

Víceúčelový roztok na kontaktní čočky bez konzervačních látek

Bez konzervačních látek

Vylepšená desinfekční účinnost 
díky inovativnímu komplexu1 

Specifický mechanismus čistění 
pro silikon hydrogelové čočky

Dvě složky, které napomáhají 
delšímu pohodlí při nošení 
kontaktních čoček

Zdroje: 1. CooperVision data on file 2009. 2. CooperVision Avaira® two-week wearer study data on file 2012. 



Synergi®:  Ideální roztok na kontaktní čočky 
pro dnešního klienta

který nosí 
silikon hydrogelové čočky

který chce produkt 
pro zlepšení pohodlí 
při nošení kontaktních čoček

který často nosí čočky 
v extrémních podmínkách

který nosí čočky 
dlouhé hodiny2

Více informací žádejte u zástupce společnosti CooperVision. 

www.coopervision.cz
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Slovo prezidenta

Dámy a pánové, letošní rok se posunul do své druhé poloviny, prázdniny se chýlí 

ke konci a vám se dostává do rukou třetí číslo letošních Kontaktologických listů.

SLOVO PREZIDENTA
Ing. Jiří Michálek, CSc.

Přináší vám první část „Střípků z Varšavského sym-
pozia“ (9. ročník mezinárodního sympozia ACUVUE® 
Eye Health Advisor®, pořádaný společností Johnson & 
Johnson Vision Care), a to v překladu jeho přímých 
účastníků. Právě pro autentičnost jejich dojmů z před-
nášek ponecháváme tyto texty bez redakční úpravy.
V listech dále naleznete upoutávky na dvě vrcholné 
akce našeho oboru, a to 11. vzdělávací kongres Opto-
metrie, Optika (Praha, 17.–18. 9. 2016) a XXIII. výroční 
sjezd České kontaktologické společnosti (Nymburk, 
11.–13. 11. 2016).
Spolupráce ČKS se Společenstvem českých optiků 
a optometristů vedla k některým společným jedná-
ním, například o přípravě nadcházejícího ročníku br-
něnského veletrhu OPTA 2017. Ale nejde jen o jednání, 
respektive brněnský veletrh. Snažíme se o společný 
postup v informovanosti členů obou našich organizací 
o současné situaci v oboru, o aktuálních změnách v le-
gislativě atp. Proto uvádíme i Stanovisko představen-
stva SČOO k informacím ŽKČOO o údajné možnosti 
měřit zrak optiky, a to v původním znění tak, abychom 
pomohli předejít případným nedorozuměním, kterých 
již minulost zbytečně přinesla až dost.
Uvedené materiály činí toto číslo KL velmi atraktivním. 
Nicméně z hlediska české kontaktologie považuji za 
důležité informace o jejím nadcházejícím sjezdu. Pro-
gram již tradičně nabízí zajímavé přednášky, worksho-
py, diskuse, soutěže (fotosoutěž, soutěž o nejlepší 
absolventský příspěvek, sportovní klání), bohatý spo-
lečenský program, volnočasové aktivity a sportovní 
vyžití, vydatnou stravu a zázemí ve staronovém hávu: 
loni rekonstruovaný hotel B, nedlouho předtím rekon-
struované prostory regenerace a rehabilitace.

Kromě zaběhlých aktivit bychom chtěli sjezd oživit ně-
kterými kulturními akcemi a za radikální, ale logickou 
změnu považujeme jeho otevření brýlovým fi rmám. 
Vždyť přece všichni dobře víme, že každý nositel čo-
ček potřebuje brýle – ať už proto, že obě korekční po-
můcky střídá, nebo brýle používá na večer doma, či 
jen jako nezbytnou pomůcku, je-li nucen nošení čoček 
vysadit.
S dostatečným předstihem a přitom tak, aby tyto in-
formace neupadly v zapomnění, vás oslovujeme s ter-
míny a platbami, aby se celý organizační kolotoč mohl 
naplno roztočit od září až do začátku listopadu, tra-
dičního termínu konání kontaktologických výročních 
sjezdů.
Těším se tedy na osobní setkání s vámi všemi nejprve 
v září v Praze a následně v listopadu v Nymburku.

 o
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STŘÍPKY Z 9. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA
ACUVUE® EYE HEALTH ADVISOR® 22.–23. 3. 2015

Tento článek neprošel redakční radou
a ČKS nebere zodpovědnost za jeho obsah.

I v letošním roce proběhl ve Varšavě další, nyní již 9. v pořadí, ročník 

mezinárodního sympozia ACUVUE® Eye Health Advisor®, pořádaný 

společností Johnson & Johnson Vision Care.

I v letošním roce proběhl ve Varšavě další, nyní již 
9. v pořadí, ročník mezinárodního sympozia ACU-
VUE® Eye Health Advisor®, pořádaný společností 
Johnson & Johnson Vision Care.

ACUVUE® Eye Health Advisor® je v současné době 
jednou z největších odborných akcí podobného dru-
hu ve střední a východní Evropě, kde se každým ro-
kem setkává velké množství účastníků. V letošním roce 
se zúčastnilo celkem 535 očních odborníků z více než 
20 zemí. Poprvé v historii byl také k dispozici živý pře-
nos ze sympozia prostřednictvím internetu, kterého 
využilo dalších 386 účastníků. Stejně jako v uplynulých 
letech na sympoziu vystoupili vedle domácích před-
nášejících mezinárodně uznávaní lektoři a kapacity 
v oboru kontaktologie – měli jsme tu čest přivítat opět 
několik celosvětově uznávaných odborníků ze Spo-
jených států, Kanady nebo Velké Británie. Odborný 
program přednášek oživily také dvě panelové diskuze 
a interaktivní panely s případovými studiemi.

Zde vám přinášíme stručný výtah z vybraných před-
nášek. Děkujeme všem delegátům za účast a laskavou 
přípravu těchto textů.

MYOPIA – CAN WE CONTROL IT IN 2016?
MYOPIE – MŮŽEME JI V ROCE 2016 KONTROLOVAT?
Christina N. Grupcheva,
MD, PhD, DSc, FEBO, FICO, FBCL
Zpracovala: MUDr. Kateřina Boudová

Závažné a v současné době hojně diskutované téma 
uvedla autorka náhledem do historie, kdy zmínila prv-
ní popis léčby myopie u řeckých vojáků před 2000 lety, 
kterým byly na oči přes noc kladeny pytlíky s pískem 
pro ranní ostré vidění v bitvě – počátek orthokerato-
logie.
Ze současných statistik pak uvedla v r. 2010 zazna-
menaný výrazný nárůst incidence myopie ve všech 
zemích a věkově časnější progresi vady (10–16 let). 
Myopie je závažný problém s výraznými nejen sociál-
ními, ale i zdravotními dopady jako je častější výskyt 
glaukomu, odchlípení sítnice a makulární degerenace, 
které vedou k nízkým zrakovým schopnostem až sle-
potě. Zpomalení růstu myopie je tedy z hlediska spo-
lečnosti velmi důležité.
K progresi myopie, tj. k axiální elongaci bulbu dochází 
z několika příčin, jako hlavní faktor se dle současných 
vědeckých poznatků zvažuje periferní hypermetropic-
ké rozostření, které je stimulem pro růst oka. Autorka 
dále zdůraznila výrazný vliv dynamické excesivní ako-
modace u dětí.
Neexistují důkazy o zastavení růstu myopie pomocí 
brýlí včetně bifokálních a multifokálních. S kontaktní-
mi čočkami měkkými či RGP lze nejen dosáhnout lepší 
korekce periferního rozostření, ale i zpomalit progre-
si myopie. Byla uvedena studie z různých států světa, 
kdy se při nošení orthokeratologických kontaktních 
čoček sledovala axiální délka bulbu po víc než 2 roky 
a cca u 50 % došlo k redukci axiální elongace. Problé-
mem jsou ovšem možné komplikace z otlaku rohovky 
a nejistota délky trvání navozené refrakce.
Užití speciálních duálních měkkých kontaktních čoček 
pro kontrolu růstu myopie nabízí čistý centrální ob-
raz díky zóně pro korekci do dálky bez tlaku na apex 
rohovky a současně redukuje periferní defokus. Au-
torka uvedla několik případů z pilotní studie, kdy byli 
účastníci po zácviku převedeni na silikon hydrogelové 
multifokální kontaktní čočky s centrální zónou pro ko-
rekci do dálky a byla sledována objektivní a subjektivní 
refrakce po více než 12 měsíců. Výsledky vykazovaly 
výrazné zpomalení růstu myopie.
Existují i farmakologické možnosti. Atropin svým ele-
gickým účinkem výrazně redukuje efekt excesivní ako-
modace na progresi a současně ovlivňuje vyplavování 
dopaminu, který má vliv na růst oka. Studie probíhají-
cí v Singapuru ATOM 1 a 2 demonstrují výhody atropi-
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nových kapek o ideální koncentraci 0,01% minimálně 
1 rok používané. Dalšími farmakologickými možnost-
mi jsou pirenzepine, tropicamid, hypotenziva.
Autorka uvedla i chirurgické možnosti řešení myo-
pie, u dětí tyto výkony označila jako „odvážné, s těžce 
předvídatelným výsledkem ovlivněným růstem organi-
smu“, jako vhodné indikace označila velké anizome-
tropie a bilaterální vysoké ametropie refrakterní na 
konzervativní terapii.
Závěrem shrnula nejdůležitější body při sledování 
myopie: diagnostika, správná refrakce, měření délky 
oka, dosažení optimální korekce, refl ektovat na dětské 
potřeby a zodpovědně přistupovat k rodičům a dítěti. 
Nejdůležitější je pak, že u myopie je nutné ovlivňovat 
její růst, ne pouze korigovat refrakční vadu.

Závěrečné shrnutí
Kontrola myopie je jedna z výzev tohoto století, je 
nutné začít s lepší informovaností mezi rodiči, nalézt 
postupy pro kontrolu růstu myopie a udržet vadu 
v mezích 2 dpt, tj. v hodnotách nejvhodnějších pro 
práci do blízka bez akomodační námahy. Pro korekci 
se současnou kontrolou růstu myopie se jeví jako nej-
vhodnější multifokální kontaktní čočky.

WHAT DO YOUR PATIENTS NEVER TELL YOU?
CO NÁM PACIENTI NIKDY NEPOVÍ?
Ing. Jana Hašková
Zpracovala: Bc. Lucie Holubová

Paní Ing. Jana Hašková nás na Mezinárodním sympo-
ziu ACUVUE® Eye Health Advisor® ve Varšavě uvedla 
do problematiky spojené s tématem „Co nám pacienti 
nikdy nepoví?“. Téma se zabývalo nejen našimi již dlou-
hodobými klienty, ale také klienty, kteří s kontaktními 
čočkami teprve začínají nebo by po několikaleté pauze 
chtěli opět kontaktní čočky vyzkoušet. Prezentace byla 
zpracována formou grafi ckých zobrazení, statistických 
údajů s konkrétními čísly. Tato data nám ukázala, jak je 
důležitá komunikace s klienty a pokládání správných 
otázek při samotné aplikaci kontaktních čoček.
Klient by měl být co nejvíce informován o tom, jaké 
možnosti související s jeho životním stylem se mu v ob-
lasti kontaktologie nabízí, proč se pro něj hodí právě 
ten typ kontaktních čoček, který jsme mu vybrali, jaké 

výhody mu užívání čoček v jeho životě přinese. Klient 
často není dostatečně informován o užívání kontakt-
ních čoček a to v něm způsobuje celkovou nejistotu. 
Proto je u mnoha klientů nesmírně důležité se snažit 
odstranit případný strach spojený s aplikací kontakt-
ních čoček způsobený většinou dřívější negativní zku-
šeností, obavou ze zanesení infekce do oka či dalších 
běžných obav.
Z prezentace jsme se dozvěděli, že až 80 % problémů, 
kvůli kterým uživatelé přestali kontaktní čočky nosit, 
bylo zcela napravitelných. Byly jmenované problémy 
spojené s diskomfortem, s dojmem pacienta, že péče 
o čočky je příliš náročná nebo nejistotou s nasazová-
ním čoček. Řešením by při tom mohlo být více s klien-
tem komunikovat, vybrat jiný typ čoček, jenž by mu 
vyhovoval a více se mu věnovat.
Ing. Hašková uvedla i konkrétní tipy ke zvýšení počtu 
nositelů kontaktních čoček v našich praxích, jakým 
způsobem je možné otevřít svět kontaktologie stáva-
jícím klientům, kteří nosí pouze brýlovou korekci a jak 
snížit počet klientů, jenž kontaktní čočky vyzkouší, 
ale po čase je přestanou nosit. Naprosto perfektní 
bylo vyzdvihnutí individuálního zaměření na nositele 
kontaktních čoček a vskutku osobní přístup. Pokud 
zjistíme co nejvíce informací o životním stylu daného 
klienta, o jeho zájmech, potřebách a přáních, o tom, 
v jakých podmínkách se nejčastěji vyskytuje, můžeme 
mít jedině touto cestou spokojeného klienta, který 
se do naší optiky bude stále vracet. Důležitou oblastí 
u aplikace kontaktních čoček jsou právě klientovy zá-
jmy a koníčky.
Mnoho klientů vykonává sport bez jakékoli korekce 
a je to převážně z toho důvodu, že jim nikdo v opti-
ce možnost kontaktních čoček nenabídl. Měli bychom 
se tedy snažit více rozšířit povědomí o kontaktních 
čočkách, jak již bylo zmíněno, více klienty informovat 
o možnostech, jež se jim prostřednictvím kontaktních 
čoček nabízí. Z prezentace vyplynul i další tip, který 
by nám mohl pomoci ke zvýšení počtu uživatelů kon-
taktních čoček a tím je větší zaměření se na jednotli-
vé věkové kategorie zvlášť. Jako příklad byli uvedeni 
studenti nosící brýlové obroučky, kteří jistě rádi uvítají 
změnu v rámci svého vzhledu a využijí možnost kon-
taktních čoček o letních prázdninách, na party apod.

Závěrečné shrnutí
Klíčovým bodem v aplikování kontaktních čoček je 
již samotný začátek. S tématem zpracovaným Ing. 
Janou Haškovou se budeme v našich praxích setká-
vat každodenně. Otevření tématu nás přivedlo opět 
k zamyšlení, co můžeme v optikách v rámci kontak-
tologie zlepšovat, jak je každý klient naprosto odlišný 
a jak je důležitý náš přístup k nim. Od začátku aplika-
ce bychom se měli snažit podat klientovi dostatečné 
informace, přistupovat k němu individuálně a vybrat 
ten správný typ kontaktní čočky na základě životního 
stylu klienta a jeho potřeb. Pokud totiž klientova první 
zkušenost s kontaktními čočkami není optimální, ris-
kujeme, že klient na nošení kontaktních čoček dříve či 
později rezignuje.



06|07

PROTEIN DEPOSITS AND CONTACT LENSES 
– GOOD OR BAD?
PROTEINOVÁ DEPOZITA A KONTAKTNÍ ČOČKY 
– DOBRÁ VĚC, NEBO ŠPATNÁ?
Lyndon Jones, PhD, FCOptom, DipCLP, DipOrth, 
FAAO, (DipCL) FIACLE
Zpracoval: MUDr. Pavel Dvořák

Ve své přednášce se autor zabývá často diskutova-
ným problémem – depozity v kontaktních čočkách, 
konkrétně proteiny. Historicky byla jakákoliv depo-
zita obecně brána jako negativní projev nošení kon-
taktních čoček. Dobové studie ukázaly, že proteinová 
depozita mohou alterovat složky povrchu kontaktní 
čočky a mají negativní vliv na komfort, ostrost vidě-
ní, fyziologii oka a dokonce mohou vyvolat zánětlivou 
odpověď.
Na rozdíl od prvních čoček, které se používaly mnoho 
měsíců, jsou ty moderní častěji vyměňovány a o po-
dobných výrazných klinických komplikacích je jenom 
velmi málo dokladů. Proteiny v slzném fi lmu plní mno-
ho významných funkcí, včetně zabíjení bakterií a udr-
žování zdraví rohovky.
Na měkkých kontaktních čočkách se proteinová depo-
zita ukládají během minut po jejich nasazení. Hlavní 
příčinou komplikací při nošení kontaktních čoček je 
zřejmě interakce proteinů slzného fi lmu s materiálem 
kontaktní čočky. Komplikace se však projevují až v pří-
padě, kdy přirozeně se vyskytující proteiny denaturují, 
což spouští zánětlivou reakci. Je dokonce možné, že 
materiály kontaktních čoček, které přitahují proteiny 
slzného fi lmu a udrží je v jejich přirozeném „aktivním“ 
stavu, mohou pomoci těmto komplikacím předejít.
Složitost klasifi kace depozit v kontaktních čočkách 
autor demonstroval na sedmi dobrovolnících. Je jed-
noduché seřadit lidi do řady podle velikosti, naopak 
téměř nemožné je seřadit je podle jejich charakteru. 
Není se tedy čemu divit, že se po kvízové otázce na 
zhodnocení množství depozit v pacientových kontakt-
ních čočkách celý sál rozdělil na čtyři přibližně stejně 
početné skupiny – tedy na tolik skupin, kolik bylo mož-
ných odpovědí.
Lidský slzný fi lm obsahuje přes 450 různých pro-
teinů, z nichž však pouze čtyři jsou významné svou 
koncentrací: lysozym, laktoferin, lipokalin a sekreční 
IgA. Proteiny slzného fi lmu jsou součástí přirozeného 

obranného systému oka. Pokud jsou ale denaturová-
ny, lidský organismus je identifi kuje jako nepřátelské 
antigeny, což spustí obrannou zánětlivou reakci.
Jednotlivé proteiny interagují s materiálem kontakt-
ních čoček různým způsobem. Tato reakce závisí na 
velikosti a náboji daného proteinu a zároveň na obsa-
hu vody a velikosti pórů v materiálu kontaktní čočky.
Materiál etafi lcon A má vysoký negativní náboj, takže 
přitahuje kladně nabité proteiny, například lysozym. 
Rovněž má vysoký obsah vody, takže je velmi porézní 
a vstřebává velké množství lysozymu. Zároveň však ly-
sozym zachovává v jeho přirozeném stavu, denaturuje 
ho pouze minimálně.
In vitro bylo dokázáno, že denaturovaný lysozym 
spouští v lidských epitelových buňkách rohovky zá-
nětlivou odpověď. Ve studiích je možné sledovat, že 
ukládání depozit denaturovaného lysozymu snižuje 
komfort při nošení kontaktních čoček.

Závěrečné shrnutí
Závěrem autor shrnul význam proteinů slzného fi lmu 
pro zdravé oči. Interakcím těchto proteinů s materiá-
lem kontaktní čočky nelze předejít. Pro komfort a cho-
vání kontaktní čočky však může být prospěšné, pokud 
budou proteiny v kontaktních čočkách zachovány ve 
svém aktivním stavu. Je důležité si uvědomit, že hydro-
gelové kontaktní čočky by neměly být opomíjené pro 
větší množství depozit, mohou představovat správnou 
volbu pro mnoho nositelů kontaktních čoček.

MODERN WORLD, MODERN PROBLEMS
– THE ADAPTATION OF LIFE IN THE DIGITAL WORLD
MODERNÍ SVĚT, MODERNÍ PROBLÉMY
– PŘIZPŮSOBENÍ SE DIGITÁLNÍMU SVĚTU
Bill Harvey
Zpracovala: Mgr. Renata Štrajtová

V posledním půl století se výrazně změnil životní styl 
celé populace. Nastala veliká digitalizace celého světa. 
Toto a nejen to přináší i několik rizikových faktorů pro 
náš organismus.

Jaké jsou důsledky našeho životního stylu?
1. Používání dopravy
 - zhoršení životního prostředí
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 - ztráta fyzické kondice
 - dochází k světelnému znečištění (pouliční osvětlení)
2. Vzdělávání – díky vyššímu vzdělávání, má spous-

ta lidí (v civilizovaných zemích) sedavý životní styl 
(kardiovaskulární systém), více se pracuje na blízko 
(myopie)

3. Životospráva – velká spotřeba tuků (zátěž na kar-
diovaskulární systém) velká spotřeba soli (hy-
pertenze), díky legalizaci narkotik (kouření, pití) 
dochází ke změně kvality slzného fi lmu, mění se ve-
likost zornice, dochází k větší intoxikaci organismu, 
což má vliv na refrakční vady, strabismus, porodní 
hmotnost. V Anglii každý třetí dospívající má pro-
blém s diabetem.

Jak na nás tyto změny působí?
1. Postava – zvyšuje se hmotnost, roste velikost chodi-

dla
2. Metabolismus/zdraví – dřívější puberta, psychické 

problémy (anorexie, bulimie, autismus, ADHD syn-
drom….)

3. Délka života
4. Diabetes – každý třetí dospělý v Anglii má našláp-

nuto na diabetes
5. Dnešní životní styl má pochopitelně vliv i na kvalitu 

vidění. Oční vada/myopie není jen daná geneticky, 
má na ní vliv i práce na krátkou vzdálenost a životní 
prostředí.

Co můžeme dělat… můžeme ovlivnit myopii, můžeme 
ovlivnit akomodaci, životní styl…
Velký problém je syndrom suchého oka, který bohužel 
zhoršují dnešní podmínky (např. klimatizace, umělé 
osvětlení)

Ovlivnění myopie
Studie ukázala, že děti, které tráví více času doma 
u počítače a tráví méně času venku, měly častější vý-
skyt krátkozrakosti.
Až o 2 procenta pokleslo riziko vzniku krátkozrakosti 
za každou další hodinu, které děti tráví venku během 
týdne. Proto povzbuďme děti, ať mobil nechají v kap-
se a jdou si hrát ven.
Noční myopie – periferní rozostření (aberace vyšších 
řádů), problém je hlavně při řízení v noci. V dnešní 
době se tento problém objevuje právě i při práci u po-
čítače. Lidé často pracují u počítače nebo používají 
smartphone za tmy. Pak dochází k rozšíření zornice.

Ovlivnění akomodace
Akomodace – má na ní vliv věk, etnikum, pohlaví. 
Schopnost akomodace se s věkem snižuje.
Problém v dnešní době je, že pracovní vzdálenost na 
počítač, tablet je větší než vzdálenost čtecí.

Slzný fi lm
Dnes se hodně lékařů věnuje výzkumu jak ovlivnit kva-
litu slzného fi lmu, která se v tomto digitálním světě 
dost snižuje a s tím souvisí snížení komfortu nositelů 
kontaktních čoček.

1. Snížená stabilita slzného fi lmu a zvýšená tvorba slz 
a odpařování jsou spojeny s nepohodlím při nošení 
kontaktních čoček.

2. Příznaky nepohodlí spojené s kontaktních čoček 
mohou být vnímány nositeli jako pocit suchosti, po-
dráždění, nepohodlí a únavy (unavené oči).

3. Nepohodlí kontaktních čoček snižuje délku jejich 
nošení.

4. Častá změna prostředí a zvýšená aktivita může sní-
žit stabilitu slzného fi lmu.

5. Střídání různých aktivity během dne může destabi-
lizovat slzný fi lm.

Modré světlo – fakta
Od 480 nm a sousedí s fi alovým světlem a UV zářením
V roce 2002 se zjistilo, že kromě tyčinek a čípků máme 
třetí světločivý element – gangliové buňky. Dopadá-li 
na gangliové buňky modré světlo, netvoří se melato-
nin, který ovlivňuje biorytmus. Melatonin se tvoří jen 
za tmy. Proto není vhodné nechávat děti usínat při 
rozsvíceném světle.
Naruší-li se tvorba melatoninu, narušuje se biorytmus. 
Práce na PC, tabletu nebo mobilu před spaním bloku-
je tvorbu melatoninu – potíže s usínáním!
Modré světlo je součástí slunečního záření a silně se 
podílí na vývoji okulární degenerace sítnice.
Dále je prokázáno, že modré světlo o kratší vlnové 
délce (420 nm) způsobuje fotochemické poškození 
a urychluje stárnutí funkcí oka. Krátké modrofi alové 
vlnové délky způsobují makulární degeneraci sítnice 
a zvyšují riziko šedého zákalu.

Prevence před modrým světlem
1. Používat sluneční brýle, kontaktní čočky, které od-

fi ltrovávají UV záření a případně modro-fi alové 
světlo. V dnešní době existují brýlové čočky, které 
mají povrchové úpravy, jež eliminují propustnost 
modrého světla do oka. Vhodné hlavně pro časté 
uživatele LCD, mobilů…(takže pro všechny)

2. Informovat pacienty o škodlivosti UV záření a mod-
ro-fi alového záření. Informovanost je důležitá 
zejména pacientům, kteří mají silnou rodinnou 
predispozici k makulární degeneraci, nebo mají vy-
sokou expozici slunečního záření.

3. Dodržovat cirkadiánní rytmus, aby se nám tvořila 
správná hladina melatoninu, která je důležitá pro 
spánek a dodržení biorytmu. Proto se také lépe usí-
ná v tmavé místnosti.

Důležité je mít na paměti, že modrá a fi alová složka 
spektra má podobné vlastnosti jako UV záření. Proto 
je důležité se chránit i před modrým světlem.

Závěrečné shrnutí

SVĚT SE MĚNÍ RYCHLEJI NEŽ VŠECHNO…
TAKŽE SE MUSÍ ZMĚNIT I PÉČE O ZRAK

Kontaktologické listy
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Stanovisko SČOO k provádění refrakce očním optikem...

Považujeme za nanejvýše důležité vyjádřit se k nebezpečně 

se rozšiřujícímu nešvaru, kterým je poskytování některých služeb 

souvisejících s prováděním refrakce oka v očních optikách pracujících 

čistě v režimu živnostenského zákona, stejně jako jejich faktické provádění 

personálem bez náležité kvalifi kace.

STANOVISKO SČOO K PROVÁDĚNÍ REFRAKCE OČNÍM OPTIKEM,
A TO I V SOUVISLOSTI S NOVELIZACÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY
OBSAHOVÝCH NÁPLNÍCH JEDNOTLIVÝCH ŽIVNOSTÍ
Společenstvo českých optiků a optometristů

SČOO upozorňuje, že u provádění refrakce je překra-
čována hranice mezi živností a poskytováním zdravot-
ních služeb, konkrétně se totiž jedná o „diagnostic-
kou zdravotní péči“ ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách.
Provádění metrických vyšetření oka a další činnosti 
bezprostředně související s prováděním refrakce jsou 
zdravotní služby ve smyslu zákona o zdravotních služ-
bách, jmenovitě jsou tyto služby, jakožto činnosti ty-
picky náležející optometristovi, vymezeny v § 10 vyhl. 
č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovní-
ků a jiných odborných pracovníků.
Porušením platných předpisů přitom je jak poskytová-
ní zdravotních služeb neoprávněným subjektem, kdy 
jsou služby náležející poskytovatelům z oboru opto-
metrie poskytovány „prostými“ očními optikami bez 
platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 
tak také jejich poskytování podnikateli sice s platným 
oprávněním, nicméně mimo schválené prostory ane-
bo nekvalifi kovaným personálem – tedy „jen“ očním 
optikem, nikoli optometristou.
V obou těchto případech se jedná o správní delik-
ty, jmenovitě o poskytování zdravotních služeb bez 
oprávnění, resp. o poskytování zdravotních služeb 
prostřednictvím osoby bez patřičné způsobilosti. 
Za tyto dva správní delikty pak může být orgánem 
kontroly uložena pokuta až do výše 1 000 000, resp. 
500 000 korun.
Celý problém nabývá dále na důležitosti od 1. 7. 2016, 
s účinností nařízení vlády č. 155/2016 Sb., kterým se 
novelizuje nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsaho-
vých náplních jednotlivých živností. Novelou bylo mj. 
v obsahové náplni živnosti oční optika v příloze č. 2 
odstraněno slovo „hlavy“ („Měření a vyhodnocení pa-
rametrů potřebných ke zhotovení korekčních brýlí“) 
s odůvodněním, že takto popsaná činnost při strikt-
ním doslovném výkladu nezahrnovala např. měření 
související se vzájemnou polohou korekční oční po-
můcky a hlavy klienta.
V tomto smyslu a na základě tohoto odůvodnění 
SČOO vyjádřilo na jednání s Ministerstvem průmys-
lu a obchodu souhlas s touto formální změnou dikce 

předpisu, nicméně se bohužel potvrdily obavy čás-
ti odborné veřejnosti a určité subjekty pohybující se 
v oboru oční optiky započaly s jakousi kampaní, jejíž 
motto by mohlo znít „Zajistili jsme pro oční optiky 
možnost provádění refrakce.“
Ponechme stranou polemiku, zda se jedná o fl agrant-
ní nepochopení textu nařízení vlády, anebo o činnost 
téhož subjektu, který by se „pod rouškou“ precizová-
ní předpisu snažil (neumně) otevřít pomyslná zadní 
vrátka k činnosti, která ovšem očním optikům (a do 
působnosti živnostenského zákona) vůbec nenáleží.
Faktem nicméně zůstává, že takto provedené vypuš-
tění jednoho slova z textu nařízení vlády nemůže mít 
už z principu vliv na zákonné vymezení zdravotní péče 
(zdravotních služeb) ve vztahu k obsahové náplni živ-
nosti. Živnostenský zákon již ve svém úvodu jedno-
značně stanovuje, že pokud se jedná o poskytování 
zdravotních služeb dle zákona o zdravotních službách, 
pak se nejedná o živnost (viz § 2 odst. 3 písm. ai) živ-
nostenského zákona). Logicky proto nelze dosáhnout 
jakéhokoli rozšíření režimu živnostenského zákona 
v této oblasti jinak, než že by došlo k zúžení defi nice 
na úrovni zákona o zdravotních službách – tedy záko-
na, který zde „má přednost“.
Jakkoli je situace v této věci legislativně naprosto jed-
noznačná, SČOO přesto oslovilo dotčená ministerstva 
a předpokládáme, že v této věci bude vydáno mini-
sterské stanovisko, které naprosto adresně rozptýlí 
jakékoli pochybnosti, které snad mohly být vyvolány 
drobnou změnou citovaného nařízení vlády.
Vyzýváme proto odbornou veřejnost a další subjek-
ty působící na poli oborů oční optiky a optometrie, 
aby informovaly odpovědně a (byť i s dobrým úmys-
lem) nešířily klamavé informace stran možností měřit 
refrakci očními optiky. Tato činnost i nadále jedno-
značně spadá do režimu zdravotní péče, a to bez ohle-
du na nejnovější změnu formulace v obsahové náplni 
živnosti oční optika. Oční optiky, které by tuto činnost 
prováděly bez oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb, anebo prostřednictvím osob bez patřičné způ-
sobilosti, by se vystavovaly riziku vysoké pokuty.

červen 2016
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Pozvánka na XXIII. výroční sjezd

Předběžně domluvení sponzoři
o ALCON
o Bausch & Lomb
o CooperVision Limited
o Johnson & Johnson s.r.o., divize Vision Care

Výroční sjezd ČKS může sponzorovat i Vaše fi rma
o do 7 tis. Kč ostatní sponzor
o 8–15 tis. Kč bronzový sponzor
o 16–25 tis. Kč stříbrný sponzor
o 26–40 tis. Kč zlatý sponzor
o nad 40 tis. Kč platinový, hlavní, generální

Místo – Sportovní centrum Nymburk
Sportovní 1802, 288 35 Nymburk

Termín
11.–13. listopadu 2016

Vědecký výbor
o Pavel Rezek
o Jiří Michálek
o Pavel Beneš
o Pavel Dvořák
o Jitka Krasňanská
o Antonín Pitaš
o Jitka Runčíková
o Anna Topinková

Organizační výbor
o Jiří Michálek
o Daniel Szarvas
o Kateřina Morávková
o Andrea Doležalová
 (info@cks.cz)

XXIII. výroční sjezd
České kontaktologické společnosti, o.s.

Akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů

Přijměte pozvání a přijeďte
od 11. do 13. listopadu do Nymburka!

Č
K
S

eská
ontaktologická
polečnost

Účastnický poplatek a stornopoplatky
o Celková cena zahrnuje sjezdový poplatek, ubytování a stravování.
 Běžná cena za tento balíček služeb je 3.400 Kč.

do 30. 9. 2016 do 1. 11. 2016 od 2. 11. 2016

Poplatky člen ČKS: 3 400 Kč 3 700 Kč 4 000 Kč

Poplatky ostatní: Člen SČOO, ČOS 3 700 Kč 4 000 Kč 4 300 Kč

Člen ECLSO, CLAO, IACLE 6 490 Kč 7 090 Kč 7 090 Kč

Plná cena 7 090 Kč 7 690 Kč 7 690 Kč

Cena pro studenty (platí i pro absolventy studia v roce 2016) 2 890 Kč

Speciální cena pro účastníky ze Slovenska, včetně členů OÚS, SOS 3 550 Kč

o Přednášejícím v odborném programu bude přiznána sleva ze sjezdového poplatku ve výši 600 Kč.
o Ze základní ceny 3.700 Kč pro plnou délku pobytu činí 1.220 Kč ubytování a 980 Kč stravování.
o Sjezdový poplatek je 1.500 Kč. Slevy, respektive navýšení ceny (např. v závislosti na termínu platby) jsou 

uplatňovány na úkor, respektive ve prospěch sjezdového poplatku.
o Zúčastnit se můžete jak celého sjezdu, tak i pouze jednoho nebo dvou dnů. Cena bude úměrně přizpůsobena.

Registrace
o poštou: vyplněnou přihlášku zašlete na adresu ČKS (Česká kontaktologická společnost, z.s.,
 Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Heyrovského náměstí 1888/2, 162 06 Praha 6, Česká republika)
 Prosíme řádně ofrankovat.
o elektronicky: přihlášku dostupnou na www.cks.cz, nebo scan vyplněné tištěné verze zašlete jako přílohu 

e-mailu na adresu: info@cks.cz.
 ČKS jako zpracovatel osobních údajů bude postupovat v souladu se zákonem 101/2000 Sb.
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Členské příspěvky 2016 | Fotosoutěž ČKS

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o Upozorňujeme všechny členy společnosti na to, že výše členských příspěvků pro rok 2016 zůstává 500 Kč.

o Členské příspěvky můžete platit převodem na číslo účtu 162173369/0800.

o Prosíme, pro správné přiřazení vaší platby, nezapomeňte jako variabilní symbol uvést své rodné číslo.
Bez rodného čísla nelze přiřadit platbu k žádnému jménu.

o Vážení členové ČKS, upozorňujeme, že neplacení členských příspěvků je podle stanov považováno za neplnění člen-
ských povinností a je důvodem k vyloučení ze společnosti. Každý člen, který nezaplatí 2 po sobě jdoucí roky, bude na tuto 
skutečnost předem upozorněn a pokud i nadále nezjedná nápravu, bude jeho členství zrušeno.

o Zkontrolujte si, prosím, zaplacení členských příspěvků za rok 2015.

o Dlužné příspěvky můžete poukázat společně s příspěvky na rok 2016.

o Děkujeme všem členům, kteří již příspěvky zaplatili.

o Zároveň prosíme, abyste aktualizovali své kontaktní údaje v databázi sekretariátu.
 o

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2016

FOTOSOUTĚŽ ČKS
V rámci přípravy XXIII. výročního sjezdu ČKS v Nymburku vyhlašuje Rada ČKS soutěž o nejlepší fotografi i kon-
taktní čočky.

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:
o Kontaktní čočka a oko
o Kontaktní čočka v umělecké fotografi i

Pravidla soutěže:
1. Soutěže se mohou zúčastnit všichni členové ČKS a studenti optometrie, včetně absolventů studia v roce 2016
 (Brno, Olomouc, Kladno).
2. Počet fotografi í není omezen; mohou být provedeny na štěrbinové lampě nebo běžným fotoaparátem, zaslá-

ny musí být v digitální podobě, nejlépe v kompresním formátu JPG. Velikost není omezena, musí být dosta-
tečná pro zhotovení fotografi e formátu 30 x 40 cm.

 Fotografi e zasílejte na adresu sekretariátu ČKS: info@cks.cz
3. Uzávěrka pro zaslání fotografi í je 14. 10. 2015, 16:00 hod.
4. Z došlých snímků bude radou ČKS vybráno maximálně 30 fotografi í (15 v každé kategorii), které postoupí 

do užšího kola konaného v průběhu XXIII. sjezdu ČKS v Nymburku.
5. Vybrané fotografi e budou v průběhu sjezdu vyvěšeny ve formátu 30 x 40 cm na vhodném místě Sportcentra 

a účastníci sjezdu svými hlasy rozhodnou o nejlepším snímku.
6. Vítězové fotosoutěže budou veřejně vyhlášeni a oceněni přímo v průběhu slavnostního večera 12. 11. 2016.
7. Pokud se fotosoutěže zúčastní i členové rady ČKS nebo její revizní komise a jejich fotografi e se umístí, mohou 

být vyhlášeni, ale nemohou být oceněni. Ocenění pak získá další v pořadí.
Hodně zdaru všem účastníkům přeje Rada ČKS!!!

o

Úhrada poplatků
Bankovním převodem: Česká kontaktologická společnost, o.s., Heyrovského nám. 1888/2, 162 00 Praha 6
číslo účtu: 162173369/0800 | variabilní symbol: rodné číslo

Stornopoplatky
o do 16. 9. 2016 0 % (bude vráceno 100 % platby)
o do 14. 10. 2016 20 % (bude vráceno 80 % platby)
o do 1. 11. 2016 50 % (bude vráceno 50 % platby)
o po 1. 11. 2016 100 % (platba nebude vrácena)

Rozhodující je datum oznámení storna v sekretariátu.
 o
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Zdroje: 1. Data on fi le; clariti® 1 day off ers whiter eyes than 1-DAY ACUVUE® MOIST®. 

2. Brennan NA: Beyond fl ux: total corneal oxygen consumption as an index of corneal 

oxygenation during contact lens wear. Optom Vis Sci. 2005;82(6):467-472.

Bělejší oči1 a jasnější pohled s kontaktními čočkami clariti® 1 day

WetLoc™ 

technologie

K dostání sférické, torické, multifokální



První ucelená rodina 
jednodenních 
silikon hydrogelových 
kontaktních čoček

Jediná ucelená rodina jednodenních silikon hydrogelových kontaktních čoček
Nyní máte k dispozici jednodenní kontaktní čočky, které budou vyhovovat jedinečným 
potřebám vašich klientů.

Vynikající kvalita
clariti® 1 day umožňují dostatečné okysličení rohovky pod čočkou1 a napomáhají tak 
udržet oči zdravé. Technologie WetLoc™ navíc zajistí dokonalé pohodlí po celý den.

Přidaná hodnota pro jakýkoli životní styl
Nyní můžete svým klientům nabídnout moderní a zdravější variantu 
v podobě jednodenních silikon hydrogelových kontaktních čoček.

Přináší pohodlí pro všechny korekce vidění 

Více informací žádejte u zástupce společnosti CooperVision. 

www.coopervision.cz



XXIII. výroční sjezd České kontaktologické společnosti, o.s.

Sjezd se bude konat v termínu 11.–13. 11. 2016

NYMBURK 2016: Už víme zase víc!

Účast na sjezdu, jeho podporu a propagaci, stejně jako 
zajištění některých odborných sdělení a workshopů, 
přislíbily fi rmy Alcon, Bausch & Lomb, CooperVision, 
Johnson & Johnson.

Osobní účast předběžně přislíbil Doc. MUDr. J. Lešták, 
Doc. MUDr. Pitrová, prezidentka ČOS, těšíme se na 
účast absolventů všech tří vysokých škol v oboru, i na 
účast jejich učitelů, zástupců jednotlivých vysokých 
škol a jejich odborné příspěvky (předpokládáme ak-
tivní účast P. Beneše, J. Nováka, J. Wagnera).

Kromě dalších zazní přednášky J. Cendelína (Silikon-
hydrogely), J. Krasňanské (Struktura oční čočky, zajiš-
tění její transparence a fyziologie vzniku zákalů a zka-
lení), J. Michálka (Základní pojmy v kontaktologii), 
Mgr. Ivy Šilhanové (Péče, systémy čištění a dezinfekce 
kontaktních čoček), Jakuba Vrby (Presbyopie a kon-
taktní čočky – harmonická souhra), dalším aktuálním 

tématem se bude zabývat sdělení „Jak na digitální úna-
vu očí?“

Předpokládáme workshopy na téma: „Multifokální 
kontaktní čočky, které sedí“, „Řešení astenopických 
obtíží kontaktní čočkou“, „ Péče o kontaktní čočky – 
jednotlivé složky roztoků“
V rámci sjezdu proběhne Valná hromada společnosti, 
bohatý odborný, společenský a sportovní program.

POZOR, novinky:
o Na letošní sjezd budou pozvány rovněž brýlové 

fi rmy. S některými bylo již jednáno v průběhu ve-
letrhu Opta 2016.

o Program rozšiřujeme i o kulturní složku: v prů-
běhu sjezdu bude svá vybraná výtvarná díla vy-
stavovat Lenka Kurovská, která rovněž přislíbila 
svou osobní účast a možnost diskusí.

PŘIHLÁŠKA
XXIII. výroční sjezd České kontaktologické společnosti, o.s.

11. až 13. listopadu 2016

Přihlašuji se na XXIII. výroční sjezd České kontaktologické společnosti, o.s.

Pan/paní/slečna Titul: Jméno: Příjmení: Datum narození:

Organizace

Kontaktní adresa Ulice: Město: PSČ:

 Telefon:  E-mail:

člen: ČKS SČOO OÚS ČOS SOS účastník SK student jiný

Datum: Podpis: PROSÍM VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM

Při nezaplacení účastnického poplatku a bez předchozí domluvy se sekretariátem do 1. 11. 2016 se Vaše rezervace na ubytování ruší.


