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POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ KURZ 
 
 
 

 
  

70/19 Kurz II.: Aplikace kontaktních čoček v praxi oftalmologa 
 

Datum konání teoretické části:  18.5.2019 

Místo konání teoretické části:  Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna 

Datum konání praktické části:  25.5. 2019; 8.6. 2019 

Místo konání praktické části:  Alcon Pharmaceuticals s.r.o., GEMINI, budova B,  

Na Pankráci 1724/B, Praha 4 

Kapacita:    20 účastníků na teoretické části; 10 na praktické 

Koordinátor:    MUDr. Anna Zobanová 

Přednášející teoretické části:  Michal Vymyslický, MSc; MUDr. Anna Zobanová 

Přednášející praktické části:  Michal Vymyslický, MSc.; Bc. Adéla Holubcová 

Délka programu:    4 hodiny teorie, 6 hodin praxe 

Počet kreditů:    10 
 

Účastnický poplatek: 1800,- Kč, na místě 2000,- Kč 

 
8:30  Registrace 
9:00  Zahájení 
 
Kurz se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se dozvíte, které parametry jsou důležité pro výběr 
kontaktních čoček a které přístroje použít. Dále dostanete přehled o typech a materiálech současných kontaktních 
čoček na našem trhu. Hlavní část je věnována kritériím pro doporučení pacientovi s ohledem na věk, zdraví a 
prostředí, správný postup aplikace a vyhodnocení usazení kontaktních čoček. Praktická část bude zaměřena na 
aplikaci kontaktních čoček pacientovi, jak ho naučit aplikovat a pečovat o kontaktní čočky. 
 
Prosíme zájemce o kurz, aby po vyplnění přihlášky napsali také email na adresu: vzdelavani2@clkcr.cz 
s informací, který termín praktické části kurzu preferují. Včasné přihlášení Vám zaručí možnost výběru termínu 
praktické části kurzu. 
 

 

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16. 

 Účastnický poplatek: 1800,- Kč; číslo účtu: 19-1083620217/0100; variabilní symbol – 7019 

Potvrzení o úhradě je nutné předložit při registraci. 

 

ČLK, Lékařská 2, 150 00 Praha 5 

Spojení: metro trasa B, stanice Anděl – Na Knížecí, autobusem č. 167 do stanice Weberova, naproti ZŠ 
metro trasa A, stanice Nemocnice Motol, autobusem č. 167 do stanice Weberova, naproti ZŠ 

Parkovat v okolí ČLK je možné bezplatně během víkendu i na modrých zónách. 
Alcon Pharmaceuticals s.r.o.: 
https://www.google.cz/maps/place/Alcon+Pharmaceuticals+Czech+Republic+S.r.o./@50.0515037,14.4384599,17z/data=!3m
1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b93639959745b:0xe175ff34ca3e5bff!8m2!3d50.0515037!4d14.4406486 
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