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Zamyšlení prezidenta ČKS | ČKS nyní i na Facebooku

Dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, letošní třetí vydání Kontaktologických 

listů mimo jiné přináší aktuální informace z 8. ročníku mezinárodního symposia Eye 

Health Advisor®, který se konal v termínu 11.–12. 4. 2015 v hotelu Hilton ve Varšavě.

ZAMYŠLENÍ PREZIDENTA ČKS
Ing. Jiří Michálek, CSc., prezident ČKS, o.s.

Vydáním dosud nepublikovaných abstraktů z loňského 
sjezdu ČKS pak uzavírá kapitolu XXI. výročního 
sjezdu a zároveň uvádí zpřesněné informace pro 
chystaný XXII. kongres, který se bude konat ve dnech 
6.–8. 11. 2015, opět ve Sportovním centru Nymburk.
Rok 2015 se posunul do své druhé poloviny. Nový 
zákon o zdravotnických prostředcích stále platí ne 
v právě nejšťastnější podobě.
SČOO zvolilo nové představenstvo a všem, kterým 
záleží na dalším profi lování a kvalitě našeho 
oboru, kyne nová šance na obnovení zpřetrhaných 
spoluprací, navázání nových, šance na to, abychom 
potřebných změn dosáhli jednotným postupem všech 
zúčastněných, tedy oftalmologů a optometristů, 
optometristů a optiků. Bohužel, stále se v současné 
době zdá, že rozpory mezi jednotlivými společnostmi 
přetrvávají a jednotnému postupu brání. Navíc 
rozbroje mezi jednotlivými skupinami v rámci těchto 
odborných společností, se stále vyhrocují a blokují tak 
jejich další smysluplnou činnost. Často slýchám: „To 
se na mě nezlob, ale já budu vždycky kopat za ..…“ 
(některou z možných skupin), namísto „Ano, jsem 
ochoten brát se za správnou věc…“
Každý problém lze uchopit z různých úhlů pohledu, 
a stejně tak lze většinu problémů i snadno smést se 
stolu. Ale uvědomme si, že je třeba nejen si kuloárově 
postesknout, ale stále bojovat s pomyslnými větrnými 
mlýny. A aby to nebyl jen ten osamocený donkichotský 
boj, je třeba nejprve problémy otevřeně pojmenovat 

a společně se vydat na cestu k jejich odstranění. Nebát 
se otevřeně přiznat, co je dobře, co špatně, co nám 
vadí, co chceme napravit. To ale lze jen v široké veřejné 
diskusi, na takovém fóru, jakým může být například 
výroční sjezd ČKS.
Domnívám se, že je čas, kdy by měl zaznít opravdu 
„hlas lidu“ a nejen některých zájmových skupin, že 
bychom si měli otevřeně říci, zda chceme vůbec 
spolupracovat, s kým chceme spolupracovat 
a následně jednat tak, aby deklarovaná spolupráce 
mohla být úspěšná. Jinak je třeba najít nové platformy 
pro další společná jednání, a to i za cenu rozpadu 
stávajících organizací a společností a za vzniku nových 
funkčních uskupení. Přestože odborné vysoké školy 
vychovávají nejčastěji kombinovanou odbornost 
optik-optometrista, umím si představit Společenstvo 
optiků, Společnost optometristů a stávající Českou 
oftalmologickou společnost jako tři jednotné 
organizace, které budou mít vlastní cíle, ale budou 
schopné spolupracovat v podstatných otázkách. Ale 
toto nemůže být rozhodnutím jednotlivců, o tom je 
třeba se pobavit a najít další vhodný směr. Vybízím vás 
všechny a třeba právě Vás k účasti na takové diskusi, 
kterou bych chtěl otevřít na XXII. výročním sjezdu 
ČKS.
Přeji Vám všem hezkou druhou polovinu léta, mírný 
a klidný podzim, v němž se s vámi budu těšit na 
shledanou i na další spolupráci.

o

ČKS NYNÍ I NA FACEBOOKU
V měsíci červnu jsme spustili facebookové stránky České kontaktologické společnosti. Stránky jsou určeny 
především pro širokou veřejnost. Stránky obsahují odkazy na zajímavé články z oboru kontaktologie, novinky ze 
světa kontaktních čoček, fotografi e z minulých i současných soutěží (fotosoutěž Nymburk). Cílem těchto stránek 
je také šířit větší povědomí o správném zacházení s kontaktními čočkami a upozornit na nutnost pravidelných 
kontrol u svého kontaktologa.

Neváhejte nás tedy navštívit na Facebooku i Vy, najdete nás na:
www.facebook.com/pages/Česká-kontaktologická-společnost/1453632408263389
Upozorněte na naše stránky i své klienty!

Spolu s Facebookovými stránkami, došlo ke kompletní renovaci webových stránek ČKS. Naleznete zde aktuální 
elektronická vydání Kontaktologických listů, zápisy z jednání rady ČKS, informace o každoročním průzkumu 
a mnoho dalšího. Na těchto stránkách budou také postupně zveřejňovány další informace k blížícímu se 
XXII. výročnímu sjezdu v Nymburku.
Hezké léto všem. Těšíme se na Vaše reakce!

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
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Co bude na XXII. sjezdu ČKS?

Čí přednášky budete moci letos v Nymburku sledovat?
Michala Krasňanského, Jitky Krasňanské, Martina Falhara, Jakuba Vrby, Jiřího Korynty, Jiřího Cendelína, 
Pavla Rezka, Tomáše Haberlanda, V. Víznera, M. Slaného a dalších.

Jaká budou témata přednášek? Závažná a aktuální.
o Kyslík: reálné nároky oka, význam materiálu a designu kontaktní čočky
o Zdraví a prevence pro oči: pravda o populárních trendech vs. skutečné nebezpečí
o Povrchové vlastnosti měkkých kontaktních čoček.
o Kontaktní čočky a kosmetika – prezentace zabývající se interakcí mezi kontaktními čočkami a kosmetikou
o Nové jednodenní čočky v praxi optometristy
o Využití nové vyšetřovací karty připravené společností ALCON v praxi optometristy
o a řada dalších ….

Proběhnou taky nějaké workshopy? Určitě:
o Řešení presbyopie o Systémy péče o kontaktni čočky + compliance
o Štěrbinová lampa o UV záření. Záleží na tom?
o Efekt výškového prizmatu o Speciální čočky. Využijte jejich potenciál.
o Barevné kontaktní čočky
o Jak na to, aby odliv klientů na e-shopy pro nás nebyl bolestný

Rada ČKS chystá panelovou diskusi:
Oftalmologové versus optometristi, aneb jak spolupracovat

Co ještě?
Soutěž absolventských příspěvků, aktuální informace o vývoji a změnách v legislativě týkající se našeho oboru, 
fotosoutěž, valná hromada ČKS a bohatý kulturní program a sportovní vyžití.

V průběhu celé akce, ale zejména na valné hromadě, bychom se společně měli domluvit na dalším směrování 
společnosti. Zda je v současné době ještě udržitelná společnost oftalmologů a optometristů, anebo zda tato 
unikátní dvojakost natolik brání akceschopnosti společnosti, že je třeba učinit radikální řez. Toto rozhodnutí 
můžete ovlivnit právě Vy, svou účastí, svým hlasem.

Sledujte další vývoj programu sjezdu v Kontaktologických listech a na stránkách www.cks.cz
Těšíme se na Vaši účast.

A pozor, část ubytovací kapacity, hotel B je po rekonstrukci!

Wifi  dostupná na každém pokoji hotelu B.
Ubytovací kapacita bude sice doplněna lůžky v původním hotelu A, 

ale všichni bychom se měli vejít pouze do prostor Sportcentra.

NYMBURK 2015: CO BUDE NA XXII. SJEZDU ČKS?
UŽ VÍME ZASE NĚCO NAVÍC…

pohled do nově zrekonstruovaných prostor hotelu B
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Členské příspěvky | fotosoutěž ČKS

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Členské příspěvky za rok 2015 ve výši 500 Kč plaťte převodem na číslo 
účtu: 162173369/0800. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo. Bez 
toho nelze přiřadit platbu ke jménu u příslušného člena ČKS, o.s.
Kdo obdržel upomínku o nezaplacených členských příspěvcích za rok 
2013 a 2014 (ze dne 20. 1. 2015) a za rok 2014 (ze dne 20. 1. 2015), nechť 
zaplatí dlužné příspěvky společně s příspěvky za rok 2015.
Kdo má členské příspěvky za letošní rok (2015) již zaplaceny, považujte 
tuto informaci za bezpředmětnou.

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

FOTOSOUTĚŽ ČKS

V rámci přípravy XXII. výročního sjezdu ČKS v Nymburku 

vyhlašuje Rada ČKS soutěž o nejlepší fotografi i kontaktní 

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 2015

 (Brno, Olomouc, Kladno).

2. Počet fotografi í není omezen, mohou být provedeny na štěrbinové 
lampě nebo běžným fotoaparátem, zaslány musí být v digitální 
podobě, nejlépe v kompresním formátu JPG. Velikost není omezena, 
musí být dostatečná 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 2. 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 XXII. 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, 7. 11. 2015.

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

K dispozici máme katalogy brýlí SPY+, barevných 
a  crazy čoček a  ozdobných pouzder, které na 
vyžádání můžeme zaslat, nebo vám je doveze náš 
obchodní zástupce. Dále jsou k  dispozici letáky, 
plakáty a samolepky k vybraným produktům. 

Na stránkách www.wixi.cz naleznete v  elektronické 
podobě aktuální, námi nabízený sortiment. 
V  partnerském systému po zaregistrování jsou 
u veškerého sortimentu viditelné i ceny bez DPH.

V případě dotazů, nebo zájmu o spolupráci se na 
nás neváhejte obrátit.
V pV přípřípaděadě do dotaztazů,ů, nebnebo zo zájmájmu ou o sp spoluolupráprácici sese nana 
násnás ne neváhváhejtejte oe obrábrátittit..

www. .cz

Wixi s.r.o.
Revoluční 1017, 290 01 Poděbrady

e-mail: info@wixi.cz, tel.: 325 513 052

SLUNEČNÍ A DIOPTRICKÉ 
BRÝLE RAY-BAN, PRADA, 
DOLCE&GABBANA A SPY+

BAREVNÉ ČOČKY 
DIOPTRICKÉ A NEDIOPTRICKÉ

KONTAKTNÍ ČOČKY 
VŠECH VÝROBCŮ

POUZDRA

CRAZY ČOČKY DIOPTRICKÉ, 
NEDIOPTRICKÉ (DIA: 14,0; 17,0 

A 22,0 - SKLERÁLNÍ)

ROZTOKY NA KONT. ČOČKY

DOPLŇKY - APLIKÁTORY, 
KLEŠTIČKY, PINZETKY 
A POUZDRA

VELKOOBCHOD SE SLUNEČNÍMI 
A DIOPTRICKÝMI BRÝLEMI, KONTAKTNÍMI 

ČOČKAMI A PŘÍSLUŠENSTVÍM

KDE VÍME CO ZÁKAZNÍCI CHTĚJÍ
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1-DAY ACUVUE® MOIST 
Extra péče i pro suché 
nebo citlivé oči.1

UDRŽUJÍ VLHKOST

Technologie LACREON®:

2-4

BRÁNÍ PODRÁŽDĚNÍ

5

6 

7

8

8  

TECHNOLOGIE S DVOJÍM ÚČINKEM POMÁHÁ UDRŽET 
ČOČKU ZVLHČENOU A ZABRAŇUJE PODRÁŽDĚNÍ OKA.

UD

RŽUJÍ VLHKOST
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99 % PACIENTŮ, KTEŘÍ 1–DAY ACUVUE® MOIST NA TÝDEN 
VYZKOUŠELI, SE ROZHODLO PRO JEJICH KOUPI.9

PVP=polyvinylpyrrolidone. Všechny kontaktní čočky ACUVUE® obsahují UV fi ltr 1. nebo 2. třídy, který pomáhá chránit před pronikáním škodlivého UV záření k rohovce a dovnitř oka. Kontaktní čočky s UV fi ltrem nenahrazují plně další ochranné pomůcky jako například sluneční brýle nebo ochranné brýle s UV fi ltrem, 
protože nezakrývají celé oko a jeho okolí. Propustnost UV záření měřena na kontaktní čočce v dioptrické hodnotě -1.00D. 1. JJVC Data on fi le 2009. 2. Sheardown H et al. Chemical characterization of 1-DAY ACUVUE® MOIST and 1-DAY ACUVUE® contact lenses. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2006;47: E-Abstract 2388. 
3. JJVC Data on fi le 2005 and 2007. 4. Následná analýza říjen 2009. Mezi dospělými ve věku 25-34 (N=71) P<0,05. S 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1 % pacientů zažívalo časté podráždění oka, 14 % nositelů občas zažívalo podráždění oka, zatímco 83 % zřídka nebo nikdy zažilo podráždění oka. S DAILIES AquaComfortPlus 10 % 
pacientů vždy nebo často zažívalo podráždění oka, 27 % příležitostně zažívalo podráždění oka a 63 % zřídka nebo nikdy zažilo podráždění oka.  5. JJVC Data on fi le 2014. Data generovány ve spolupráci s Centre for Contact Lens Research (CCLR) v kanadském Waterloo. 6. JJVC Data on fi le 2011. 7. JJVC Data on fi le 2013. 
8. Tato observačně/sledovací studie spoléhala na hlášení pacientů o symptomatických nežádoucích událostech, které je vedly k vyhledání klinické péče. Tyto výsledky by měly být zvažovány v konjunkci s jinými klinickými zprávami, ve kterých se takové události pro jednodenní čočky z etafi lconu A vyskytují v nízké míře. 
Třebaže v této studii nebyly hlášeny žádné symptomatické infi ltráty, může u jednodenních čoček včetně 1-DAY ACUVUE® MOIST k takovým případům dojít, jak je uvedeno ve značení výrobku. Studie byla navržena k pozorování výkonu výrobků v každodenních podmínkách, s čočkou aplikovanou v běžné praxi a používanou 
pacienty s normálním uživatelským chováním. Pacienti ve věku 8-76 let vyplnili online dotazníky 2 týdny, 4 měsíce a 12 měsíců po nákupu čoček. Nežádoucí příhody (NP) hlášené subjekty pokud odpověděli „ano“ na otázku „Zažil jste od doby, kdy jsme Vás naposledy kontaktovali červené nebo bolestivé oči, kvůli kterým 
jste potřeboval navštívit očního odborníka?“ Všechny odpovědi „ano“ byly nezávisle sledovány a přezkoumány třemi experty, maskovanými očními odborníky. 81 % ze zařazených subjektů s předepsanými 1DAM dokončilo 12 měsíční průzkum. Během ekvivalentu 471 let nošení se nevyskytly žádné infi ltrativní komplikace, 
se třemi nezávažnými NP vztaženými ke kontaktním čočkám (0,6 %/rok). 9. JJVC Data on fi le 2011. Panelová studie, Velká Británie. 99 % nositelů si zakoupilo čočky 1-DAY ACUVUE® MOIST po zkušebním týdnu denního nošení, N=76. * Založeno na datech in vitro. Klinické studie zkoumající souvislost mezi různými profi ly 
lysozymů a  specifi ckými klinickými benefi ty zatím nebyly provedeny. ACUVUE®, INNOVATION FOR HEALTHY VISION™, 1-DAY ACUVUE® MOIST, LACREON® a INFINITY EDGE™ jsou ochranné známky společnosti JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. © Johnson & Johnson, s. r. o., 2015.

Uzamčená 
zvlhčující látka 

PVP

Voda

Vzorový řez materiálem 
v libovolné části čočky

Technologie LACREON® uzamyká zvlhčující látku v čočce 
a vytváří na jejím povrchu trvalý „polštářek“ vlhkosti

471
let nošení

BEZ 
vážných nebo 
infi ltrativních 
komplikací

Ekvivalent

Nízký výskyt nežádoucích komplikací8
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NABÍZÍM DESIGNÉRY NAVRŽENÝ
A LUXUSNĚ ZPRACOVANÝ NÁBYTEK
JAKO VYBAVENÍ OČNÍ OPTIKY
Vše je udržováno a ve velmi dobrém stavu. Sestava obsahuje: ovál s boční oddělovací 
stěnou, 13 závěsných stojanů s ukotvením do stropu, celistvou stěnu na brýle, vestavě-
nou kuchyňskou linku se skříněmi, stůl do vyšetřovny se skříňkami, 3 hranolové stoly 
jako pokladny a 1 stůl pracovní. Původní cena 1,3 mil. Kč. Prakticky hotová oční optika 
jen bez přístrojů a brýlí. Můžete začít ihned provozovat! Rozměry jednotlivých kusů do-
dám na vyžádání. Vše je uloženo ve skladu, okamžitě k dispozici a připraveno k odvozu.

Cena za veškerý nabízený nábytek: 239.000 Kč bez DPH.
Pro jakékoliv bližší informace volejte: 777 905 553 – pan Höck.

Kontaktologické listy



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
6.–8. listopadu 2015

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

Organizační výbor
o Jiří Michálek
o Daniel Szarvas
o Jitka Runčíková
o Zuzana Repaňová (info@cks.cz)

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

Akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů

Přijměte pozvání a přijeďte
od 6. do 8. listopadu do Nymburka!

Pozvánka a přihláška na XXII. výroční sjezd
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PŘIHLÁŠKA
XXII. výroční sjezd České kontaktologické společnosti, o.s.

6. až 8. listopadu 2015

Přihlašuji se na XXII. 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. 2015 se Vaše rezervace na ubytování ruší.

Č
K
S

eská
ontaktologická
polečnost

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

Pozvánka a přihláška na XXII. výroční sjezd

 ČKS, o.s.
 ÚMCH AV ČR, v.v.i.
 Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6

 Česká republika

Prosíme řádně
ofrankovat

do 30. 9. 2015
od 4. 9. 2015
do 4. 10. 2015

od 5. 10. 2015

Poplatky člen ČKS: 3 100 Kč 3 400 Kč 4 000 Kč

Poplatky ostatní: Člen SČOO, OÚS, ČOS, SOS 4 000 Kč 4 600 Kč 4 600 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 2015) 2 800 Kč

Speciální cena pro účastníky ze Slovenska 3 400 Kč

pokračování ze strany 7

o Přednášejícím v odborném programu bude přiznána sleva ze sjezdového poplatku ve výši 600 Kč.
o Ze základní ceny 3.400 Kč pro plnou délku pobytu činí 1.220 Kč ubytování a 980 Kč stravování.
o Sjezdový poplatek je 1.200 Kč.
o Zúčastnit se můžete jak celého sjezdu, tak i pouze jednoho nebo dvou dnů. Cena bude úměrně přizpůsobena.

Stornopoplatky
o do 4. 10. 2015 10 % (bude vráceno 90 % platby)
o do 15. 10. 2015 50 % (bude vráceno 50 % platby)
o od 16. 10. 2015 100 % (platba nebude vrácena)
Rozhodující je datum oznámení storna v sekretariátu

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
ČKS jako zpracovatel osobních údajů bude postupovat v souladu se zákonem 101/2000 Sb.

Registrace
o poštou: vyplněnou přihlášku zaslat do 11. 9. 2015 na adresu ČKS
o elektronickou přihlášku: dostupnou na www.cks.cz zaslat jako přílohu na adresu info@cks.cz
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STŘÍPKY Z 8. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA
ACUVUE® EYE HEALTH ADVISOR® 22.–23. 3. 2015

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

8. ročník sympozia Eye Health Advisor®, který se konal v termínu 

11–12. 4. 2015 ve Varšavě, opět potvrdil svou skvělou pověst. Šest set 

padesát jedna účastníků z 18 zemí světa bylo svědky široké škály zajímavých přednášek od 

věhlasných řečníků, mezi které patří například Noel A. Brennan, MScOptom, PhD, FAAO, 

či Philip Morgan, PhD, MCOptom, FAAO, FBCLA. Letošní ročník se nesl také v duchu 

využití moderních technologií. Poprvé byl otestován tzv. online streaming, který bude plně 

spuštěn v příštím roce a bude tak nedílnou součástí 9. ročníku Eye Health Advisor®.

CONTACT LENS DEPOSITION
– CAN IT BE GOOD?
DEPOZITA V KONTAKTNÍCH ČOČKÁCH
– MOHOU BÝT PROSPĚŠNÁ?
Noel A. Brennan, MScOptom, PhD, FAAO
Zpracoval: MUDr. Pavel Dvořák

Doktor Brennan začal svou přednášku otázkou, zda 
jsou všechna depozita na kontaktních čočkách škodli-
vá, nebo zda mohou být i přínosem. 41,5 % poslucha-
čů se domnívalo, že jakákoliv depozita mají negativní 
vliv na zdraví oka. 33,2 % zastávalo názor, že někte-
rá depozita mohou být pro oko prospěšná. Zbylých 
25,3 % si významem depozit nebylo jisto.
V mnoha studiích bylo prokázáno, že silikon-hydro-
gelové kontaktní čočky způsobují dvojnásobný po-
čet zánětlivých komplikací. Toto platí jak pro čočky 
s prodlouženým režimem nošení (přičemž nezáleží 
na tom, zda jde o kontinuální nebo pouze denní no-
šení), tak i pro jednodenní kontaktní čočky. Materiál 
etafi lcon A pravděpodobně tyto komplikace nemá. 
Jedna z těchto studií zkoumala 6 různých typů čo-
ček používaných v kombinaci se 4 různými systémy 
péče a 4 různé typy jednodenních čoček. Sledovací 
doba byla 3 měsíce. Během této doby se vyskytlo 

až 13,4 % nežádoucích účinků u jedné kombinace 
čočka-roztok, pouze u jednodenních čoček z ma-
teriálu etafi lcon A nebyly nežádoucí účinky žádné. 
Proč je etafi lcon A tak dobrý, pokud jde o zánětlivé 
komplikace?
Depozita na zdravotnických prostředcích jsou obec-
ně považována za škodlivá pro biokompatibilitu. Toto 
platí i pro kontaktní čočky, takže všeobecně se má za 
to, že usazeniny jsou vždy negativní. Všechny složky slz 
– lipidy, proteiny, muciny, soli a další součásti slzného 
fi lmu hrají důležitou roli v oční fyziologii. Vykonávají 
specifi cké funkce. Pokud je tato funkce ohrožena no-
šením kontaktních čoček, může to vést k negativním 
klinickým projevům. Víme jistě, že depozita na kon-
taktních čočkách mění kvalitu proteinů. To způsobuje 
konformační změny známé jako denaturace, což vede 
ke ztrátě přirozené funkce proteinu. Může to hrát roli 
také při zánětu? V našich studiích jsme zkoumali pro-
tein lysozym, který je součástí slz a důležitou úlohu, 
kterou může hrát v úspěchu materiálu etafi lcon A.
Lysozym je přirozeně se vyskytující enzym slzného fi l-
mu, o kterém je známo, že napadá buněčné stěny bak-
terií. Etafi lcon A jednoznačně přitahuje a zachovává 
lysozym v jeho přirozeném stavu, zatímco u jiných ma-
teriálů může značné množství lysozymů podlehnout 
denaturaci. Podrobným zkoumáním koncentrace zá-
nětlivých markerů in vitro jsme zjistili, že pokud ne-
dojde k denaturaci lysozymu, je množství zánětlivých 
markerů velmi nízké. S rostoucí denaturací lysozymu 
pak jejich uvolňování stoupá.
Nakonec jsme in vitro zkoumali uvolňování zánětli-
vých markerů u epiteliálních buněk rohovky při jejich 
reakci s kontaktní čočkou, která byla vystavena lysozy-
mu. Etafi lcon A obecně vyvolal uvolnění nejmenšího 
množství biomarkerů ve srovnání s konkurenčními 
hydrogelovými produkty.
Tyto výsledky se zdají být v souladu s klinickými nálezy 
a vysvětlují velmi nízké množství zánětlivých komplika-
cí, které u etafi lconu A pozorujeme.

08|09
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THE ROLE OF COMFORT IN DISCONTINUATION 
OF SOFT LENS WEAR: EVIDENCE FROM
CLINICAL RESEARCH
ROLE KOMFORTU U NOŠENÍ KONTAKTNÍCH 
ČOČEK BEZ PŘERUŠENÍ: ZÁZNAMY
Z KLINICKÉHO VÝZKUMU
Autor: Robin L. Chalmers, OD, FAAO, FBCLA ; USA
Zpracoval: Mgr. Petr Veselý, DiS., PhD

Doktorka Chalmers vystudovala UC Berkley School 
of Optometry. V současné době pracuje jako nezá-
vislý klinický konsultant. Předmětem jejího zájmu je 
epidemiologie komplikací kontaktních čoček. Je hlav-
ním výzkumníkem v projektu TEMPO (TruEye and 
Moist Performance Overview) a také pracovala pro 
fi rmu CIBA Vision. Jako zakládající člen Contact Lens 
Assessment in Youth Study (CLAY) studuje bezpeč-
nost měkkých kontaktních čoček u mladých uživatelů. 
Doktorka Chalmers je spoluautorem dotazníku DEQ 
(Dry Eye Questionnaire) and DEQ-5 a CLDEQ (Con-
tact Lens Dry Eye Questionnaire) and CLDEQ-8. Jako 
člen AAO (Americké Akademie Optometrie) je také 
člen speciální skupiny, která se zabývá výzkumem. Je 
také spolupracujícím editorem časopisu Contact Lens 
and Anterior Eye a časopisu Optometry and Vision 
Science. Byla také jmenována do skupiny, která se za-
bývá kontrolou nemocí spojených s nošením kontakt-
ních čoček (Disease Control´s Contact Lens Working 
Group).
Autorka ve svém příspěvku na symposiu představila 
výsledky nejnovějších studií, které se týkají především 
komfortu a nošení kontaktních čoček. Podle posled-
ních výsledků studií se ukazuje, že mnoho uživatelů 
kontaktních čoček přeruší nošení kontaktních čoček 
především z důvodu příznaků suchého oka (88 %) 
nebo diskomfortu (65 %).
Díky dotazníkovému šetření bylo zjištěno, že existují 
rozdíly mezi věkovou skupinou do 40 let a nad 40 let. 
Ve skupině mladších uživatelů kontaktních čoček je 
nejčastějším důvodem pro přerušení nošení kontakt-
ních čoček diskomfort a cena. Ve druhé skupině je to 
slabé vidění na dálku a především do blízka.
Nejčastěji jsou nespokojení s nošením kontaktních 
čoček ženy a obecně jedinci, kteří nosí čočky více jak 
12 hodin za den. U současných nositelů se nejčastěji 
objevují potíže spojené se syndromem suchého oka 

a blefaritidy (2,2 %). Statisticky významný rozdíl v čet-
nosti blefaritid je evidován ve skupině bývalých nosite-
lů kontaktních čoček (n = 167; 9,3 %).
Nejčastějším důvodem pro přerušení nošení kontakt-
ních čoček je pak pocit suchého oka, zhoršení pohodlí 
na konci dne a škrábání kontaktních čoček. Pokud to 
vyjádříme procentuálně, tak můžeme říci, že příčina 
přerušení nošení kontaktních čoček je ze 14 % v oku 
uživatele kontaktních čoček, 36 % v kontaktní čočce 
samotné a 23 % v pacientovi, tedy uživateli.
Ve většině případů je ale možné novou aplikací obtě-
žující důvody odstranit. Stoprocentně se dá napravit 
nevhodná aplikace (např. nevhodná volba materiá-
lu, nebo parametrů kontaktní čočky) a nekorigovaná 
presbyopie. Ze 78 % je možné napravit nedokorigo-
vaný astigmatismus, nediagnostikovanou papilární 
konjuktivitidu (86 %) nebo nevhodný výběr čisticího 
roztoku (80 %).
Existuje databáze TEMPO (TruEye and Moist Perfor-
mance Overview), která ukazuje, že 18 % uživatelů 
přestane nosit kontaktní čočky v prvním roce. Pomoci 
může dotazník nazvaný Contact Lens Dry Eye Questi-
onnaire-8 (CLDEQ-8), který pacient během 2 minut vy-
plní. Dotazník obsahuje celkem 8 otázek, které očnímu 
specialistovi prozradí, kde hledat problém při nošení 
kontaktních čoček. Výhodou dotazníku je, že přináší 
odpovědi na tzv. neviditelné problémy.
Vlastní dotazník CLDEQ-8 obsahuje otázky z těchto 
oblastí: oční diskomfort, suché oko, změny v ostros-
ti vidění, četnosti zavírání očí nebo mrkání a četnosti 
vyjímání kontaktních čoček z oka. Vyhodnocení dotaz-
níku se provádí tak, že se sečtou body ze všech 8 od-
povědí. Čím je nižší skóre, tím je výsledek pozitivnější. 
To znamená, že subjekt nemá potíže s nošením kon-
taktních čoček. Průměrná hodnota skóre, kdy pacien-
ta můžeme zařadit do skupiny s výborným výsledkem 
je kolem 6,4 +/- 3,7 bodů. Naopak subjekt patřící do 
skupiny se špatným výsledkem má skóre 17,4 +/- 8,7 
bodů. Maximum možných bodů je 37.

OCULAR SURFACE PHYSIOLOGY: HOW TEAR 
FILM COMPOSITION AND DYNAMICS INFLUEN-
CE CONTACT LENS WEARING COMFORT
FYZIOLOGIE OČNÍHO POVRCHU: JAK MŮŽE 
SLOŽENÍ A DYNAMIKA SLZNÉHO FILMU 
OVLIVNIT KOMFORT NOŠENÍ KONTAKTNÍCH 
ČOČEK
Anna Maria Ambroziak, MD, PhD
Zpracovala: Mgr. Lenka Musilová

Poruchy očního povrchu mohou vést k diskomfortu při 
nošení kontaktních čoček, což stále představuje výrazný 
problém pro mnoho nositelů a je také rozhodujícím fak-
torem pro přerušení nebo ukončení jejich nošení. V prů-
měru jeden ze šesti nositelů kontaktních čoček ukončí 
jejich nošení, přičemž právě diskomfort je hlavním dů-
vodem, a to zhruba v 50 % případů. Je proto nezbytné 
zdůraznit, že svou významnou roli při aplikaci rovněž 
hraje zhodnocení slzného fi lmu před samotnou aplikací 
kontaktních čoček, ale i v průběhu jejich nošení.
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Stabilita lipidové vrstvy během nošení v průběhu dne 
klesá. Kontaktní čočky také ovlivňují nejen hodnoty 
break-up testu, ale i samotné mrkání. Různou měrou 
tak mění úroveň zvlhčení rohovky, které přímo půso-
bí na stabilitu slzného fi lmu, včetně jeho odpařování. 
Na těchto parametrech se též negativně podílí roz-
dílná smáčivost plochy kontaktní čočky oproti lidské 
rohovce. Viskozita slzného fi lmu se snižuje, což hraje 
významnou roli ve stabilitě a integritě slz.
Dynamika vodné složky slzného fi lmu je rozhodujícím 
aspektem pro aplikaci vhodných kontaktních čoček 
a jejich následnou toleranci. V návaznosti na výše uve-
dené informace proto mohou nevhodně zvolené pa-
rametry kontaktní čočky nepříznivě ovlivnit slzný fi lm 
a vést k poruchám kvality i kvantity slzného fi lmu, na-
rušit stabilitu a integritu jeho jednotlivých složek, což 
může vést např. ke ztenčení a nerovnoměrnému roz-
prostření lipidové vrstvy. Zhodnocení slzného fi lmu 
by tak mělo být součástí denní praxe kontaktologů. 
Zvláště důležité je pak věnovat pozornost nositelům, 
u kterých jsou primárně diagnostikovány poruchy oč-
ního povrchu.
Současné studie se zaměřují nejen na problematiku 
poruch slzného fi lmu, ale také na rozvoj materiálů 
kontaktních čoček. Zvláštní pozornost je věnována ta-
kovým parametrům, jako je koefi cient tření a tzv. kon-
taktní úhel. Tyto parametry charakterizují smáčivost, 
která je výsledkem vzájemné interakce vlastního mate-
riálu, kvality povrchu a prostředků péče, popř. zvlhču-
jících kapek. Nové možnosti řešení pro výše zmíněné 
poruchy očního povrchu představuje nová generace 
silikonhydrogelových materiálů, která přináší dlouho-
trvající a stabilní toleranci a komfort.

Shrnutí:
Diskomfort při nošení kontaktních čoček může být 
ovlivněn řadou faktorů, které může rozdělit do dvou 
základních skupin – kontaktní čočky a prostředí. 
V případě kontaktních čoček musíme brát v potaz 
materiál a jeho vlastnosti, design, ale také prostřed-
ky péče. V případě prostředí mohou mít určitou sou-
vislost s výše uvedeným diskomfortem nejen faktory 
týkající se daného nositele (věk, pohlaví, oční a sys-
témové choroby, léky), ale také oční a vnější prostře-
dí (stabilita slzného fi lmu, mrkání, vlhkost a kvalita 

ovzduší). Ve většině případů vede diskomfort ke sní-
žení doby nošení, přerušení nebo samotnému ukon-
čení nošení kontaktních čoček.

MATERIAL AND SURFACE PROPERTIES: WHICH 
ARE IMPORTANT TO OUR PATIENTS?
VLASTNOSTI MATERIÁLU A POVRCHU KON-
TAKTNÍ ČOČKY: KTERÉ Z NICH JSOU PRO NAŠE 
KLIENTY DŮLEŽITÉ?
Philip Morgan, PhD, MCOptom, FAAO, FBCLA
Zpracovala: Mgr.Markéta Žáková

Moderní měkká kontaktní čočka, která se má stát 
úspěšnou, musí obstát v těchto klíčových podmín-
kách. Musí umožňovat fyziologii/zdraví, pohodlí, 
dobré vidění, dostupnost a konkurenceschopnost/
dobrou cenu. Pokud není dosaženo alespoň jedné 
z těchto podmínek, kontaktní čočka nemá šanci stát 
se klinicky nebo obchodně úspěšnou. Ve skutečnosti 
se tato kritéria často překrývají a navzájem se ovlivňují 
– např. materiálové a povrchové vlastnosti. Prof. Mor-
gan je ve své prezentaci shrnul.
První podmínka zdraví očí a fyziologie v průběhu no-
šení kontaktních čoček je vztažena k početným ma-
teriálovým a povrchovým vlastnostem, zahrnujícím 
design kontaktní čočky, propustnost pro kyslík, po-
vrchové tření, modulus pružnosti materiálu (tuhost), 
tvar okrajů kontaktní čočky a povrchové napětí. Je 
prokázán a potvrzen vliv proteinových usazenin uvnitř 
a na povrchu kontaktní čočky na vznik zánětů při no-
šení kontaktních čoček. Některé materiály jsou schop-
né zachytit většinu absorbovaných proteinů v nativní 
formě, které mohou poskytnout čočce více antimikro-
biálních vlastností.
Pohodlí kontaktní čočky je podmínka související s hle-
diskem designu kontaktní čočky, smáčivostí kontakt-
ní čočky, tření, sezení kontaktní čočky a usazováním 
depozit na povrchu kontaktní čočky. Je dokázána vzá-
jemná souvislost mezi těmito vlastnostmi, zahrnující 
závislost na koefi cientu povrchového tření.
Vidění je jasně vztaženo k designu kontaktní čočky. 
V posledních letech došlo k mnoha zdokonalením 
(zvláště v designu torických kontaktních čoček).
Je evidentní, že materiálové a povrchové vlastnos-
ti jsou důležité pro použitelnost kontaktní čočky, její 
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design, povrchové tření a tuhost kontaktní čočky. 
Zatímco cena kontaktních čoček je vztažena k obtíž-
nosti výroby.
Mnohé z těchto vlastností jsou důležité pro naše kli-
enty a jsou vskutku zodpovědné za úspěšnost aplikací 
a nošení kontaktních čoček. Hledání fungující rovno-
váhy mezi materiálovými a povrchovými vlastnostmi 
je velmi obtížné. Na závěr je důležité říci, že je velkým 
úspěchem výrobců kontakních čoček a odborníků, že 
máme v současnosti na trhu tolik úspěšných značek 
kontaktních čoček.

SILICONE HYDROGELS AND CONVENTIONAL 
HYDROGELS: DO BOTH HAVE A FUTURE?
KONTAKTNÍ ČOČKY SI-HY A KONVENČNÍ HYD-
ROGELOVÉ – JAKÁ JE JEJICH BUDOUCNOST?

Philip Morgan, PhD, MCOptom, FAAO, FBCLA 
z Velké Británie
Noel A. Brennan, PhD, FAAO z Austrálie
Zpracoval: MUDr. Anna Topinková

Zajímavá a poutavá diskuse obou přednášejících.
Autoři se zabývali rozborem hlavních důvodů, proč 
v našich praxích, optikách a ordinacích bereme jako 
první volbu aplikace silikon-hydrogelovou čočku.

Důvody:
1.) Kyslík.
Hlavním důvodem je větší propustnost pro kyslík 
a lepší zásobení rohovky. Základem toho je pochopi-
telně podstatně vyšší Dk/t Si-Hy materiálů.
Autoři prezentují graf, který ukazuje stejnou spotře-
bu kyslíku v centrální části jak při otevřeném oku bez 
kontaktní čočky, tak s kontaktní čočkou silikon-hydro-
gel etafi lcon A při -3D a Dk/t=24, a lotrafi lcon A, -3D 
a Dk/t=175.
Tato práce je podložena měřením otoku centrální 
části rohovky – u silikon-hydrogelových materiálů je 
nulová stejně, jako u tenkých hydrogelů se středním 
obsahem vody. Toto zjištění je v souladu s dobře zná-
mými Holden-Mertz kriterii pro otevřené oko.
2.) Bezpečnost.
 Hlavním hnacím proudem rozvoje Si-Hy materiálů 
byla šance snížit výskyt mikrobiálních infi ltrátů ro-
hovky během nošení kontaktních čoček v prodlouže-
ném režimu.
Mnohé epidemiologické výzkumy potvrdily nižší čet-
nost výskytu infekce při nošení Si-Hy kontaktních 
čoček. Bohužel, výsledky byly rozčarováním, jelikož 
nesplnily to, co se očekávalo. A navíc se zjistilo, že 
Si-Hy kontaktní čočky způsobují dvakrát častěji infi l-
tráty rohovky než při denním nošení hydrogelových 
kontaktních čoček.
3.) Komfort nošení.
Většina specialistů se domnívá, že Si-Hy kontaktní 
čočky díky vysokému Dk/t a vysoké propustnosti pro 
kyslík budou komfortnější. Ve skutečnosti výzkumy 
jednoznačně ukazují, že hydrogelové čočky z materi-

álu etafi lcon A jsou mnohem komfortnější, než větši-
na Si-Hy kontaktních čoček.
4.) Bílé a klidné oči.
Jak je známo a statisticky dokázáno, hydrogelové 
čočky častěji způsobují překrvení limbu než
Si-Hy čočky. Tady je zásadní převaha Si-Hy materiálů 
k zachování bílých a klidných očí.

Důvody aplikace hydrogelových čoček.
Jak je uvedeno výše, případy výskytu sterilních infi lt-
rátů rohovky je nižší při nošení hydrogelových čoček. 
Nošení Si-Hy kontaktních čoček v prodlouženém reži-
mu může častěji způsobovat výskyt GP konjunktivitidy.

Shrnutí:
Silikon-hydrogel a hydrogel – oba materiály mají 
své výhody. Nejdůležitějším kriteriem při výběru 
kontaktní čočky by neměl být parametr Dk/t, ale 
komfort při denním nošení. Hydrogelové kontakt-
ní čočky mají stále své nezastupitelné místo a měly 
by být stále předmětem volby pro mnoho pacientů 
i v budoucnu.

CHANGING THE WORLD WITH CONTACT LENSES
ZMĚNY VE SVĚTĚ KONTAKTNÍCH ČOČEK

Philip Morgan, PhD, MCOptom, FAAO, FBCLA
Zpracoval: Bc. Aneta Lišková

V současnosti existuje více než 100 miliónů nositelů 
kontaktních čoček po celém světě, což můžeme po-
važovat za velký úspěch. Kam dále směřovat zájem 
kontaktologů? Velký zájem v současnosti budí korek-
ce presbyopie pomocí kontaktních čoček. Korigova-
ných presbyopů pomocí kontaktních čoček v ČR je 
přibližně pouhých 20 %. Můžeme tedy říci, že korek-
ce presbyopů má u nás velký potenciál, který lze vyu-
žít. Měli bychom také věnovat pozornost zánětlivým 
onemocněním oka při nošení čoček a snažit se mini-
malizovat jejich vznik.

Jaké jsou předpoklady pro úspěšnou aplikaci kon-
taktní čočky? Hlavním cílem úspěšné aplikace kon-
taktních čoček je zlepšení komfortu pro nositele. 
Diskomfort při nošení kontaktních čoček patří mezi 
jeden z nejčastějších důvodů pro přerušení nošení 
čoček, avšak důvody diskomfortu mohou být růz-
norodé. Nicméně v této oblasti dochází k rychlému 
vývoji. 

Díky změnám ve světě kontaktních čoček lze očeká-
vat zdokonalení designu čoček a přesnější korekci 
presbyopů. Dále lze očekávat vývoj inteligentních 
kontaktních čoček využívajících mikročipy.
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Jak udělat z čočky vývar? 
Aneb zákazník, který se vrací a utrácí.
Mgr. L. Rumlena, Bausch & Lomb

Tento lehce interaktivní workshop je určen právě 
Vám, pokud prodáváte čočky a rádi byste z toho měli 
větší zisk.
Můžete se těšit na diskuzi o následujících otázkách:
• Jak konkurovat internetovému prodeji, který tlačí 

marže dolů a odlákává zákazníky?
• Jak lze posilovat dlouhodobou loajalitu zákazníků?
• Jak pomoci tomu, aby se naši zákazníci často vraceli?
• Když už se zákazník vrátí, jak jej pobídnout k tomu, 

aby co nejvíc utrácel?

Porovnání komerčních torických čoček 
MUDr. A. Sendler, Kontaktela s.r.o., Brno

Nezávislá prezentace a porovnání vyměňovacích 
měkkých čoček pro astigmatismus, které jsou do-
stupné na českém trhu.
Autor předvádí konstrukce čoček na snímcích, které 
pořídil na OCT.
Dále porovnává průměry a centrace čoček, jak se re-
álně jeví na oku. Součástí prezentace jsou také fi rem-
ní tabulky s ofi ciálními vlastnostmi čoček a náhled 
gravur, podle nichž můžeme čočky rychle identifi ko-
vat. Diskuse o oblíbenosti jednotlivých značek včetně 
možnosti vyzkoušení.

Objektivní vs. subjektivní vyšetření zrakové ostrosti 
Bc. V. Mandáková, DiS.
Katedra optometrie a ortoptiky, LF MU, Brno

Objektivní vyšetření zrakové ostrosti je na rozdíl od 
subjektivních metod nezávislé na vlastním hodnoce-
ní ze strany pacienta. Díky této skutečnosti je možné 
určit zrakovou ostrost objektivními metodami novo-
rozencům, pre-verbálním dětem, pacientům s men-
tálním postižením, u amblyopie nebo je lze využít při 
průkazu simulace.
Objektivní vyšetření zrakové ostrosti provádíme me-
todou preferenčního vidění, s vyvoláním optokine-
tického nystagmu či pomocí zrakově evokovaných 
potenciálů. Všechny metody využívají k určení ob-
jektivních hodnot zrakové ostrosti minimálního úhlu 
rozlišení. Jsou založeny na detekci a rozlišení odpoví-
dající prostorové frekvence (prostorová frekvence je 
pravidelné střídání světlých a tmavých pruhů v testo-
vém poli na úhlový stupeň).

Statická vs. dynamická zraková ostrost 
Bc. L. Pivodová
Katedra optometrie a ortoptiky, LF MU, Brno

Námětem práce je porovnání statické a dynamic-
ké zrakové ostrosti u rozdílných skupin lidí, jakými 
jsou řidiči z povolání, sportovně aktivní jedinci a ne-
sportovci. Pro měření dynamické zrakové ostrosti je 
navržen speciální test simulující situaci z reálného 
života. Výsledky zrakové ostrosti jsou dále porovná-
vány vzhledem k věku klienta a hodnotám kontrastní 
citlivosti.

Afokální fotografi e na štěrbinové lampě 
Mgr. M. Urbanová
Katedra optiky, Přírodovědecká fakulta, 
Univerzita Palackého v Olomouci

V současnosti existují pouze dvě varianty, kterými 
může být štěrbinová lampa vybavena, aby poskyt-
la optometristovi možnost pořídit digitální záznam 
nálezu. Jedná se o integrovanou kameru a externí 
fotoaparát (kameru) přes dělič paprsků. Vzhledem 
k tomu, že vysoké vstupní náklady těchto systémů 
odradí mnoho optometristů od pořízení, snaží se 
tento příspěvek informovat o podstatně levnější al-
ternativě tzv. afokální fotografi i na štěrbinové lampě 
při využití cenově dostupného vybavení. Shrnuje po-
užitou afokální fotografi ckou sestavu založenou na 
kombinaci univerzálního afokálního nástavce a běž-
ného kompaktního fotoaparátu. Dále se zaměřuje na 
metodiku snímání a prezentuje získanou obrazovou 
dokumentaci jednotlivých vyšetření.

Výskyt refrakčních vad v souboru studentů 
a zaměstnanců FBMI ČVUT 
Bc. M. Černá
Obor Optika a optometrie, KPO FBMI ČVUT, Kladno

Příspěvek je zaměřen na rozložení výskytu zrako-
vých vad v rámci fakulty biomedicínského inženýrství 
ČVUT. Věnuje se převážně rozdělením na ametropie 
a emetropie, grafi ckým porovnáním jednotlivých 
ametropií a následným znázorněním četností výskytu 
myopie, hypermetropie a astigmatismu. Dále obsa-
huje i porovnání rozložení sférických vad u studentů 
a zaměstnanců fakulty.

Změna nároků na vidění do blízka v důsledku 
nynějšího životního stylu 
Bc. G. Spurná
Katedra optometrie a ortoptiky, LF MU, Brno

Můžeme s jistotou říci, že nynější životní styl, ke kte-
rému již neodmyslitelně patří moderní technologie 
a elektronika, se v jistých směrech zcela zásadně liší 
od životního stylu minulého století. Tyto změny jdou 
však ruku v ruce s narůstajícími nároky na vidění do 
blízka – tedy s větším akomodačním úsilím.
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Příspěvek je zaměřen na problematiku akomodační 
šíře a její změny v závislosti na věku. Věnuje se také 
interpretaci výsledků z výzkumné diplomové studie 
a jejich srovnání s jinými zahraničními studiemi.

Vidění sportovců 
Bc. L. Russnáková
Katedra optometrie a ortoptiky, LF MU, Brno

Vidění sportovců je poměrně široký pojem, který by 
měl zajímat každého optometristu. Sport lze totiž dě-
lat na různých úrovních – od rekreačního, kde nás 
hlavně zajímá, jakou korekci sportovec chce nosit 
a zda je pro něj tou nejvhodnější, až po profesionální, 
kde může hrát důležitou roli ve výkonu sportovce. Na 
profesionální úrovni hraje každé drobné zlepšení zra-
ku důležitou roli a neměli bychom se proto soustře-
dit jenom na „klasickou“ zrakovou ostrost, ale také 
na další faktory, které určují kvalitu zrakového vjemu, 
jako je kontrastní citlivost, rozsah a kvalita zorného 
pole nebo dynamická zraková ostrost. I když tato 
problematika v České republice není rozšířena tolik, 
jako je to ve světe, přes to se o vidění sportovců mluví 
v oblasti optometrie stále víc. Jsou však sporty, u kte-
rých není kvalita vidění zase tolik důležitá?

Vliv držení víček na aberace vyšších řádů 
Bc. M. Červenková
Obor Optika a optometrie, KPO FBMI ČVUT, Kladno

Ve své práci se zabývám měřením aberací vyšších 
řádů, což je důležité zejména v rámci v předoperační-
ho vyšetření před laserovou operací. Údaje o korekci 
pacienta získané z aberometru spolu s údaji o subjek-
tivní refrakci jsou zadány do laseru a laserová opera-
ce proběhne co nejpřesněji. Konkrétně jsem u tohoto 
tématu zkoumala vliv držení víček na měření aberací 
vyšších řádů. Změřila jsem celkem 50 očí na abero-
metru i profi ler od fi rmy Zeiss s držením i bez držení 
víček. Poté jsem u každého oka zkoumala rozdíl mezi 
těmito dvěma měřeními. Touto problematikou jsem 
se zabývala z toho důvodu, že držení víček by mohlo 
způsobit mechanický tlak na víčka, který by toto mě-
ření zkreslil. Proto například u lidí se spadlými víčky 
by toto měření mohlo být zkresleno.

Vliv chlorované vody na slzný fi lm 
Mgr. Markéta Šmoldasová
Katedra optiky, Přírodovědecká fakulta, 
Univerzita Palackého v Olomouci

Návštěva bazénu byla doporučována lidem už v Říši 
Římské, aby byli zdraví a fi t. Ani dnes nemůže nikdo 
popřít otázku prospěšných účinků fyzické aktivity ve 
vodě. Plavání se doporučuje k prevenci a léčbě někte-
rých patologií pohybového aparátu, zejména pak páte-
ře. Obecně je plavání doporučováno pro rozvoj dýchací 
a oběhové soustavy. Přesto však může mít chlorovaná 
voda na lidský organismus neblahý vliv. V záporném 
smyslu může být ovlivněn dýchací systém, pokožka 

nebo oči. Přednáška seznamuje se studií vlivu chlorova-
né vody na slzný fi lm, kdy byla měřena kvalita i kvantita 
slz před plaváním a po působení chlorované vody.

Měkké nitrooční čočky a jejich tvarové parametry 
Bc. M. Radiměřská
Obor Optika a optometrie, 
KPO FBMI ČVUT, Kladno

Obsah příspěvku bude zaměřen na popis nitroočních 
čoček jako takových (tzn. možnosti jejich umístění 
v oku, použité skupiny materiálů a dostupné typy ni-
troočních čoček). Blíže bude zmíněna teoretická část 
bakalářské práce, ze které příspěvek vychází – zkou-
mání změn vybraných parametrů nitroočních čoček 
v závislosti na čase.

Diskrepance hodnot astigmatismu: 
Proč může naměřit každý přístroj něco jiného?
MUDr. J. Cendelín
Ofta Plzeň, Oční klinika dětí a dospělých FN Motol

Asféricita rohovky a odlišné mechanismy měření 
jsou příčinou rozdílných hodnot astigmatismu, které 
můžeme získat pomocí různých metod. Na souboru 
pacientů vyšetřených pomocí keratorefraktometrie, 
Pentacamu, IOL Masteru a rohovkového topografu 
je demonstrován mechanismus ovlivnění výsledků. 

RGP kontaktní čočky 
– kazuistiky z ambulantní praxe
MUDr. P. Giacintov
Studio Lens, Brno

Přednáška tematicky navazuje na předchozí přednáš-
ky o aplikaci RGP kontaktních čoček. Stručný a pře-
hledný rozbor problematiky aplikace kontaktních 
čoček u pacientů s vysokou anisometropií, vysokým 
astigmatismem, po úrazech oka a po operačních zá-
krocích.
Přednáška zahrnuje anatomickou, morfologickou 
a funkční klasifi kaci nálezů na oku a diskuzi k indikaci 
aplikace vybraných typů RGP kontaktních čoček.

Co všechno víme o našem spotřebiteli 
a jak s tím naložíme v každodenní praxi?
J. Vrba
Johnson & Johnson Vision Care

Komunikace může být vaším pomocníkem i zábavou. 
Zajímá vás, jak může správně zvolená komunikace 
přispět k rozvoji kategorie kontaktních čoček ve vaší 
odborné praxi? Není Vám lhostejná etická stránka 
a zajímalo by Vás, jaká rizika s sebou nesou manipu-
lativní a nátlakové obchodní a komunikační strate-
gie? Jak zmírnit obavy klientů z aplikace, zvýšit svou 
úspěšnost a dobrou profesionální pověst? Na to vše 
se vám pokusíme odpovědět v rámci tohoto seminá-
ře. Přijďte a nechte se inspirovat.

o
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