
 
 
 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI A AKTIVITÁCH V Lionském Oftalmologickém Edukačním Centru v Praze 
v období 2015/2016. 

 
 
Po dokončení vyúčtování a vnitřním auditu Grantu č.SF 1751 dle přesných dispozic poskytovatele 
LCIF byla vypracována podrobná zpráva vč. příloh, tabulek , grafů, komentářů  a fotodokumentace, o 
využití poskytnutých finančních prostředků  dle zadání grantu . 
Za poskytnuté prostředky grantu ve výši USD 133 000, které district 122 obdržel  k 1.1.2014, 
prostřednictvím administrátora a správce grantu LC Praha Hartig bylo realizováno v r. 2014 - 8  kurzů 
 a v r. 2015 -  9 kurzů  pro celkový počet 432 účastníků - mladých lékařů ophtalmologů z 20 států 
východní Evropy. Poděkování za práci náleží zejména doc.Václavu Filipovi - Project Manager a 
Ing.Ivo Friedjungovi- administrátorovi a paní Renatě Hajné, realizátorce kurzů a dr.Kocurovi ze 
Světové zdravotnické organizace. 
 
 
 
Na základě nově poskytnutého grantu pro období r.2016-17 byl vypracován nový harmonogram kurzů: 
  

January 15 – 18 13th Paediatric and Neuro-
Ophth. 

Prof.Klára  Landau 
& Dr. Christina  Gerth-Kahlert 

   

February 19 - 22 7th ARMD Prof.Kai Kaarniranta 
& Dr. Miklos Resch 

   

March 18 - 21 8th Strabismus Prof. Peter k. Boergen 

   

April 22 - 25 8th Cataract Prof.Arthur Mueller 
& PD Dr.Ulrich Schaller 

   

May 5 - 8 7th Ocular Inflammatory Disor. Dr.Zohar Habot-Wilner & Dr. 
Radgonde Amer 

   

September 2 – 5 14th Glaucoma Dr. Sheng Lim 

   

September 22 – 25 14th DR Dr.Shulamit  Schwartz & Dr. 
Orit Vidne-Hay 

   

October  7 - 10 4th Refraction  & Low Vision  Dr. Stephan Froehlich & 
Mathias Back 

.  
K dnešnímu dni bylo v r. 2016 realizováno již 5 výukových programů dle schváleného plánu.   
Kurzů se účastnilo celkem více než 120 lékařů z ČR, Chorvatska, Litvy,Lotyšska, Maďarska, Moldávie, 
Rumunska, Slovinska , Srbska, Bosny a Herzegoviny. 

Poslední kurz v tomto lionském období proběhl ve dnech 6.5. a 7.5.  v LOEC při oční klinice FN 
Královské Vinohrady v Praze . Výuka byla zaměřena na oční záněty a problematiku s tím 
spojenou.Jako přednášející se představili a pozvání do Prahy přijali: 
Dr. Zohar Habot Wilner - Medical Centre – Tel - Aviv 
Dr. Radgonde Amer - Hadassah Medical Centre – Jerusalém a 
Dr. Ivo Kocur – WHO, Ženeva 
 
Výuka byla opět velmi kladně hodnocena a mladí lékaři si z Prahy odvezli mnoho užitečných 
informací, rad a poznatků, které budou moci postupně uplatnit ve své odborné praxi. 

 



 

Všeobecně si mladí lékaři- zahraniční účastníci kurzů přejí, aby činnost LOEC v daném duchu 
pokračovala i nadále, protože dle jejich osobních zkušeností neexistuje v Evropě lepší projekt, kde by 
byla takto kvalitní výuka věnována začínajícím lékařům. Díky opravdu vysoké úrovni se vzdělávací 
kurzy staly velkým a neodmyslitelným pomocníkem všech začínajících odborníků v očním lékařství, 
kteří do Lionského centra v Praze přijíždějí. 

Náš velký a upřímný dík patří všem spolupracujícím lektorům- významným mezinárodním 
specialistům, kteří pomáhají s výukovými programy bez nároku na honorář. Tímto se stal LOEC 
unikátním světovým vzdělávacím projektem, který trvale přispívá ke zvyšování úrovně očního lékařství 
v Evropě. 

Grant, který byl LOEC poskytnut z LCIF Oak Brook, Illions v USA, je věnován odborné výuce 
organizované v letech 2016 – 2017 a jeho čerpání probíhá dle stanovených pravidel bez jakýchkoli 
komplikací. Stejně tak i výběr odborných témat je řízen smlouvou pro toto výukové období. 

 
 
Vypracovala dne  16.5. 2016 
Svatava Němcová 
   
We serve. 

 


