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Výročnízpráva Asociace zrakových terapeutů o.s. za rok 2017

t)

Výbor pro rok2017 pracoval ve složení:
- předsedkyně

lš:.
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PhDr. Dagmar Moravcová,

- místopředsedkyrrě PaedDr. Markéta Skalická,

s.Ť\.,

- členka ýboru Mgr. Pavlína Prymusová,
- členka výboru: Mgr. Hana Klicperová
Asociace zrakov'ých terapeutu z.s. neměla v roce 2017 Žádné zaměstnance, výbor společnosti pracoval
dobrovolně. Úeetni služby byly poskytnuty nazák|aďě objednávkyjednorázově, ttazeny fakturou,
vystavenou paní Innou lvanovou.
Hlavním úkolem Výboru pro rok 2017 byla práce na Stanovách, v souvislosti Se Změnou náZvu
Asociace (v souladu s požadavky nového občanského zákoníku). Byla uskutečněna Vyhočníschůze
proto byla svolána
18.2.2011 , která ale nebyla usnášeníschopná z důvodů menšího počtu účastníků,
náhradní schůze 10.4.2017. Stanovy byly konzultoviárry s prármíkem a definitivní mění bylo podáno
v červenci 2017 kMěstskému soudu v Praze.Y závěruroku 2017 se podařilo splnit všechny podmínky
pro Zněnu názvu dle platné legislativy, anazev byl doplněn na AZT z.s. (zapsarý spolek).
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P1atný název: Asociace

zrakoých terapeutů, z.s.

K3l.12.2017 měla Asociace zrakových terapeutů, z.s. 23 členů.
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Co se událo v roce 2017
Profese zrakový terapeut:
V roce 20t0 pokračovalo vzdělávání zrakových terapeutů v akreditovaném kvalifikačním kurzu
AKK Zrakový terapeut (dle vzdělávacího programu publikovaném ve Věstníku MZČR 2.12.2014).
Garantem studia byla PhDr' D. Moravcová. odborné přednášky a semináře vedly PaedDr. Markéta

-

Skalická a PhDr. Dagmar Moravcová.
Praktická výuka probíhala na 3 atr<reditovaných pracovištích: ordinace MUDr. A. Zobanové, Centrum
nakových vad s.r.o., ordinace ZT D' Moravcové.
Vyuka kurzu probíhala v hotelu ILF - pracoviště IPVZ (Budějovická Praha4), zkoušky proběhly na
pracovišti ILF. Kurz absolvovalo 11 účastnfl<ů,z toho l ze Slovenské republiky, všechny účastnice

složily úspěšně závěrečné zkoušky.
Deset účastnic kurzu projevilo zájem o členstvív AZT, z.s.
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Výkony zrakových terapeutů: jsou podle metodiky účtoványna odbornost 905 - zrakový
terapeut 7 qýkonů; 75 l7l (ru),75 l73 (K2),15 200 (Kl)' 75 202 (K3),15 204 (K2),15 208 (K3)'
75 2!0 (K3). Poskytovaná péčeje |uazenáze zdravotního pojištěnítehdy, pokud je lryžádaú lékařem
(očnílékař, neurolog, rehabilitační lékď, praktický lékař pro děti a dorost a praktický lékař pro dospělé)

-

žádanka typ

K.

Pro rok 2017 bylahodnota bodu 1,0 Kč.
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Zdrav otnická pracoviště zrakových terapeutů :
Centrum zrakoých vad s.r.o', Praha - Motol (smluvní)
ordinace MUDr' A. Zobanové, Praha - Barrandov (smluvní)
očnícentrum Vidum: opava (smluvní)
ordinace zrakové terapie: Praha - Smíchov (bez smlouvy)
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Celoživotnívzdělávání zrakových terapeutů: vzhledem k mimořádné lytíženosti členek ýboru

vzhledem k účastina přednáškách kurzu AKK Zrakoý terapeut nebyly pořádrány společnévzdělávaci
akce, ale byly doporučeny akce pro individuálnívzdéIávání a akce pořádané Čso, Čsoos a Čos'

Individuální vzdělávání:
Prymusová, P, Klicperová, H': účastna kurzu Senzomotorické integrace vidění (Warszava, Polsko),
Prymusová: účastna Konferenci optometrie( Poznařt, Polsko )

Moravcová:

účastna kurzu Senzomotorickej integracie v pedagogike a špeciálněj pedagogike

přednášejícíMgr.J. }kčová, PhD. (RuŽomberok, Slovensko),
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-

fuociace zrakov'/ch terapeutů, z.s
V Uvalu 84,150 06 praha S - Motol
pavilon l6, areál FN v Motote
tČo zzaglogo, DlČ cz226g1om

Skalická, Herynková: účastna konferenci ISLRR Vision 2017 (DenHaag Ho1andsko),

doporučené v zděIáv aci akce j iných (souvisej ících)odborných společností:

vzdělávací akce českéspolečnosti ortoptistek Praha sl2aft(přeloženo z Rokytnice),
XIII. Sympozium Dětské oftalmologie (Luhačovíce 5. 6.6.2017
),
Výročnísjezd českéoftalmologické společnosti (Brno 13.- l5. 9.20l]),
IPYZPraha: Prismata v oftalmologii a strabologli (10/2017)
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osvěta

+

publikačníčinnost:

Janková, Moravcová: Asistent pedagoga a dítě se zrakol"-im postižením' Pasparta,
2017' ISBN 978-80-

88t63-61-9
Přednášky + publikační činnost: přednášky
(Luhačovice)

+

příspěvek ve Sbomík XIII. Sympozia Dětské oftalmologie

Moravcoyá D. Není stimulace jako stimulace,
Skalická M. Využitíspeciálních aplikací a elektronických pomůcek ve zrakové terapii,
Herynková M. Podpora ývoje dítěte raného věku se zrakovým a kombinovaným postižením

mezioborové spolupráce,
Beranek F., Moravcová D.: Korekce refrakčnívady u kojenců? Ano, když se nedaří
fixace.
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v rámci

Projekty:

probíhá proiekt:

Moravcová (NadačnífondČeskéhorozhlasu Světtuška)
,,Yzdělávánizrakol^ých terapeutů - v oblasti
Diagnostiky a rehabilitace zraku kojenců, malých dětí a dětí s wozeným nebo získaným
těžký1',
zrakor'"_fun postižením" (vybavení akreditovaných pracovišť testy pro
výuku praxe zrakoých

terapeutů). Realizace Praha' akreditovaná pracoviŠtě pro

ýuku ptaxi nakoých terapeutů.
nodán proiekt:
Pry'musová, Klicperová Q"Iadační fonf Českéhorozhlasu Světluška) V prostoru
Se nezhatíme..
schválena částka na nejdražšípřístroj 370 000,- Kč. Realizace 2018', opava,
Očnícentrum Vidum.
,
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Koncem roku 2017 dosáhla AZT z.s. věku 10 let. Výbor Asociace i jednotlivé členky
sdruženíse
ýrazně podílely při tvorbě legislativy zaŤazeníprofese mezi nelékařskézdravotnické
a ohodnocení ýkonů pro zrakové ierapeuty anarealizacivýkonů.

Výbor
nav

se

podílel na vývoření vzdělávacího programu kurzu

azujicích materiálů.

AKK Zrakoý

obory, na popisu

terapeut a dalších

AZT za desetileté období navázalo spolupráci

s dalšími nelékďs\ými i lékařskými odbornými
společnostmi: Česká společnost ortoptistek, Společnost českých optiků a
optometristů, Česka
oftalmologická společnost, Česká společnost dětské oftalmologie a strabologie.
Členky AZT se po
dohodě účastníjejichvzdělávacích alcivit a prezentují na nich podíl zrakové
terapie pridiagnostice,
stimulaci, rozvoji a rehabilitaci zraku. IndividuáIně při péčio pacienty
spolupracují s klinickými
psychology, klinickými logopedy,
fuzioterapeuty a ergoterapeuty.
Všechrry členky se svojí vysokou odborností, osobním nasazením, trpělivostí pokorou
a
zasad11y
o zlepšenípodmínek diagnostiky a rehabilitace zraku dětí i dospělých
v Čn nejen v rámci zdravotní
péče,ale i v neziskoých organžacích (Raná péče,Tyfloservis)' při
v.ýchově speciálních pedagogů na
Ped. fakultách i v kurzech, pořádaných IPPP (později NÚu a AP
SPC (Asociace speciálně

pedagogiclqých center).

Čtenty se staly součástí lektorského tý,rnu IPYZ, vzdělávajícich zdravotnická povolání.
Z peračlenek
AZT vznikly monografie' publikace i jednotlivé články v odborných časopisech, věnovanJ
metodice
podpory rozvoje naku a důleŽitosti včasnéhozácltytuobtíží fixace arozvojevidění.

Byly realizovány projekťy s cílem zavedení používánínoýchdiagnostických testu přístrojů.
a
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Hospodaření za rok2017

Příjmy:

a) člensképříspěvky: 2000,-

Kč
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"'"í1'ou.?]ffroo 000,- Kč (Vzdětávání zrakoých

terapeutů -v oblasti Diagnostitq; a rehabilitace zraku

kojenců, matých dětí a dětí s vrozerým nebo získaným těžkym zrakoým postižením)
Stav účtuk3l.l2.2011: 23520'33

Kč

Stav pokladny k31.12.: 986'- Kč
10)

Majetek Asociace zrakových terapeutů z.s':
- dlouhodobý hmotný majetek: 41'7 960,- Kč
- drobný hmotný majetek: 455 142,54 Kč
- drobný nehmotný majetek: 27

490,-Kč

Daňové přiznání za rok2017 bylo podáno elektronicky a potvrzeno písemně dne: 2.3. 2018
Vy,ročnízptávu sepsala: PhDr' Dagmar Moravcová
Znění schváleno na Členskéschůzi dne 19;'.2018.
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Předsedkyně spo [ku. statutiím í-zástupce
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Dne 19.5.2018

