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Věc: Informování pojištěnců o aktuálním stavu úhrady vyšetření OCT z veřejného 

zdravotního pojištění ((MZDR 17844/2019-3/CAU) 

 

Vážená paní ředitelko, 

 

odborná společnost ČVRS (Česká vitreoretinální společnost) v souladu s postojem ČOS 

(Česká oftalmologická společnost) i nadále zastávají stejný názor v otázce úhrady OCT vyšetření, 

jaký byl opakovaně prezentován našimi zástupci při různých jednáních Pracovní skupiny MZ pro 

SZV.  

Odborné společnosti považují OCT vyšetření za nadstavbové oftalmologické vyšetření, které 

v různých ohledech může doplňovat základní hrazenou oftalmologickou diagnostiku. I nadále 

prohlašujeme, že naprostou většinu (*s níže uvedenou výjimkou) diagnostiky patologií lze provádět 

při použití stávajících hrazených diagnostických postupů. Pokud je nám známo, OCT technikou 

disponuje v tuto chvíli méně než ¼ všech oftalmologických ambulancí. Pokud bychom přistoupili 

na argumentaci, že bez OCT nelze stanovit diagnózy očních onemocnění a provádět léčbu, musela 

by se ¾ pracovišť uzavřít. 

ČVRS, která je odborným garantem centrové léčby prohlašuje, že měření CRT*(centrální 

retinální tloušťky) jako parametru sledování efektivity tzv. centrové terapie (převážně přípravky 

antiVEGF), nelze provádět jinak, než pomocí OCT vyšetření a proto přivítala dohodu o úhradě 

OCT vyšetření pro pacienty zařazené do programu této nákladné terapie.       

ČVRS apeluje a bude i nadále apelovat na kolegy oftalmology k racionálnímu a uváženému 

indikování OCT vyšetření tam, kde přispěje k upřesnění základní stanovené diagnózy. Zároveň  

považujeme za procesně zcela správné a oprávněné, aby byl pacient vyšetřen pomocí základních 

hrazených diagnostických metod a vyšetření OCT mu bylo doporučeno jako nadstandardní hrazené 

vyšetření sloužící k doplnění či upřesnění diagnózy. 

S pozdravem 

 

 
doc.MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO   MUDr. Pavel Němec 

předsedkyně ČOS JEP           prezident ČVRS  
     
 

 

 


