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1 Week post-op questionnaire 
 

Zpětná vazba týkající se vaší OPERACE OČÍ – netrvá déle než 5 minut  

Dobrý den. 

Doufáme, že se dobře zotavujete po své nedávné operaci očí. 

Rádi bychom od vás získali zpětnou vazbu ohledně vašich zkušeností s chirurgickým zákrokem, která nám 
pomůže sledovat a zlepšovat péči o pacienty. Používáme k tomu systém online dotazníku RayPRO. 

Vaše jednotlivé odpovědi budou sloučeny s odpověďmi ostatních pacientů, takže je váš lékař neuvidí. 
Vyplnění dotazníku je snadné a nevyžaduje přihlášení. 

Věnujte prosím svých ne více než pět minut a zodpovězte DVĚ krátké otázky týkající se operace očí: 

Oko: LEVÉ / PRAVÉ / OBĚ 

Spusťte dotazník kliknutím zde [URL] 

DŮLEŽITÉ: Vaše odpovědi v dotazníku jsou anonymní. Máte-li po operaci očí jakékoli problémy se zrakem, 
musíte se obrátit přímo na lékařský tým. Systém RayPRO nás o vašich problémem se zrakem neinformuje.  

Vaše odpovědi lze odeslat pouze jednou. Pokud nemáte zájem o žádné další dotazníky týkající se vaší 
operace očí, využijte odkaz k odhlášení odběru, který naleznete v dolní části tohoto e-mailu. 

Další krátký dotazník obdržíte za tři měsíce po operaci očí. 

Děkujeme, 

Váš chirurgický tým 

 

Na tento e-mail prosím neodpovídejte. Máte-li jakékoli dotazy týkající se systému RayPRO, obraťte se 
prosím na svého lékaře, zdravotní sestru nebo nás kontaktujte e-mailem raypro@rayner.com  

Zásady ochrany osobních údajů | Odhlásit odběr 

Tento e-mail jste obdržel/a, protože tým vaší nemocnice vás po operaci očí zaregistroval v systému 
RayPRO pro zpětnou vazbu od pacientů.  

© Rayner 2020. Rayner Intraocular Lenses Limited, The Ridley Innovation Centre, 10 Dominion Way, 
Worthing, West Sussex, BN14 8AQ. Spojené království 
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3 Month post-op questionnaire 
 

Zpětná vazba týkající se vaší OPERACE OČÍ – netrvá déle než 5 minut  

Dobrý den. 

Nyní jste již tři měsíce po operaci očí a my bychom rádi sledovali, jaký je vývoj. 

Rádi bychom od vás získali zpětnou vazbu ohledně stavu vašeho zraku. Pomůže nám sledovat a zlepšovat 
péči o pacienty. Používáme k tomu systém online dotazníku RayPRO. 

Vaše jednotlivé odpovědi budou sloučeny s odpověďmi ostatních pacientů, takže je váš lékař neuvidí. 
Vyplnění dotazníku je snadné a nevyžaduje přihlášení. 

Věnujte prosím své ne více než PĚT minuty a zodpovězte ŠEST krátké otázky týkající se operace očí: 

Oko: LEVÉ / PRAVÉ / OBĚ 

Spusťte dotazník kliknutím zde [URL] 

DŮLEŽITÉ: Vaše odpovědi v dotazníku jsou anonymní. Máte-li po operaci očí jakékoli problémy se zrakem, 
musíte se obrátit přímo na lékařský tým. Systém RayPRO nás o vašich problémem se zrakem neinformuje.  

Vaše odpovědi lze odeslat pouze jednou. Pokud nemáte zájem o žádné další dotazníky týkající se vaší 
operace očí, využijte odkaz k odhlášení odběru, který naleznete v dolní části tohoto e-mailu. 

Další krátký dotazník obdržíte po jednom roce po operaci očí. 

Děkujeme, 

Váš chirurgický tým 

 

Na tento e-mail prosím neodpovídejte. Máte-li jakékoli dotazy týkající se systému RayPRO, obraťte se 
prosím na svého lékaře, zdravotní sestru nebo nás kontaktujte e-mailem raypro@rayner.com  

Zásady ochrany osobních údajů | Odhlásit odběr 

Tento e-mail jste obdržel/a, protože tým vaší nemocnice vás po operaci očí zaregistroval v systému 
RayPRO pro zpětnou vazbu od pacientů.  

© Rayner 2020. Rayner Intraocular Lenses Limited, The Ridley Innovation Centre, 10 Dominion Way, 
Worthing, West Sussex, BN14 8AQ. Spojené království 
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1 Year post-op questionnaire 
 

Zpětná vazba týkající se vaší OPERACE OČÍ – netrvá déle než 5 minut  

Dobrý den. 

Od vaší operace očí již uběhl jeden rok. 

Rádi bychom od vás získali zpětnou vazbu ohledně stavu vašeho zraku a další léčby následující po operaci 
očí. Používáme k tomu systém online dotazníku RayPRO. 

Vaše jednotlivé odpovědi budou sloučeny s odpověďmi ostatních pacientů, takže je váš lékař neuvidí. 
Vyplnění dotazníku je snadné a nevyžaduje přihlášení. 

Věnujte prosím své ne více než PĚT minuty a zodpovězte ŠEST krátké otázky týkající se operace očí: 

Oko: LEVÉ / PRAVÉ / OBĚ 

Spusťte dotazník kliknutím zde [URL] 

DŮLEŽITÉ: Vaše odpovědi v dotazníku jsou anonymní. Máte-li po operaci očí jakékoli problémy se zrakem, 
musíte se obrátit přímo na lékařský tým. Systém RayPRO nás o vašich problémem se zrakem neinformuje.  

Vaše odpovědi lze odeslat pouze jednou. Pokud nemáte zájem o žádné další dotazníky týkající se vaší 
operace očí, využijte odkaz k odhlášení odběru, který naleznete v dolní části tohoto e-mailu. 

Další krátký dotazník obdržíte po dvou letech po operaci očí. 

Děkujeme, 

Váš chirurgický tým 

 

Na tento e-mail prosím neodpovídejte. Máte-li jakékoli dotazy týkající se systému RayPRO, obraťte se 
prosím na svého lékaře, zdravotní sestru nebo nás kontaktujte e-mailem raypro@rayner.com  

Zásady ochrany osobních údajů | Odhlásit odběr 

Tento e-mail jste obdržel/a, protože tým vaší nemocnice vás po operaci očí zaregistroval v systému 
RayPRO pro zpětnou vazbu od pacientů.  

© Rayner 2020. Rayner Intraocular Lenses Limited, The Ridley Innovation Centre, 10 Dominion Way, 
Worthing, West Sussex, BN14 8AQ. Spojené království 
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2 Year post-op questionnaire 
 

Zpětná vazba týkající se vaší OPERACE OČÍ – netrvá déle než 5 minut  

Dobrý den. 

Od vaší operace očí již uběhly dva roky. 

Rádi bychom věděli, zda jste po operaci očí podstoupil/a jakékoli další oční zákroky. K získání těchto 
informací používáme systém online dotazníku RayPRO. 

Vaše jednotlivé odpovědi budou sloučeny s odpověďmi ostatních pacientů, takže je váš lékař neuvidí. 
Vyplnění dotazníku je snadné a nevyžaduje přihlášení. 

Věnujte prosím své ne více než PĚT minuty a zodpovězte TŘI krátké otázky týkající se operace očí: 

Oko: LEVÉ / PRAVÉ / OBĚ 

Spusťte dotazník kliknutím zde [URL] 

DŮLEŽITÉ: Vaše odpovědi v dotazníku jsou anonymní. Máte-li po operaci očí jakékoli problémy se zrakem, 
musíte se obrátit přímo na lékařský tým. Systém RayPRO nás o vašich problémem se zrakem neinformuje.  

Vaše odpovědi lze odeslat pouze jednou. Pokud nemáte zájem o žádné další dotazníky týkající se vaší 
operace očí, využijte odkaz k odhlášení odběru, který naleznete v dolní části tohoto e-mailu. 

Poslední krátký dotazník obdržíte po třech letech po operaci očí. 

Děkujeme, 

Váš chirurgický tým 

 

Na tento e-mail prosím neodpovídejte. Máte-li jakékoli dotazy týkající se systému RayPRO, obraťte se 
prosím na svého lékaře, zdravotní sestru nebo nás kontaktujte e-mailem raypro@rayner.com  

Zásady ochrany osobních údajů | Odhlásit odběr 

Tento e-mail jste obdržel/a, protože tým vaší nemocnice vás po operaci očí zaregistroval v systému 
RayPRO pro zpětnou vazbu od pacientů.  

© Rayner 2020. Rayner Intraocular Lenses Limited, The Ridley Innovation Centre, 10 Dominion Way, 
Worthing, West Sussex, BN14 8AQ. Spojené království  
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3 Year post-op questionnaire 
 

Zpětná vazba týkající se vaší OPERACE OČÍ – netrvá déle než 5 minut  

Dobrý den. 

Od vaší operace očí již uběhly tři roky. 

Rádi bychom věděli, zda jste po operaci očí podstoupil/a jakékoli další oční zákroky. K získání těchto 
informací používáme systém online dotazníku RayPRO. 

Vaše jednotlivé odpovědi budou sloučeny s odpověďmi ostatních pacientů, takže je váš lékař neuvidí. 
Vyplnění dotazníku je snadné a nevyžaduje přihlášení. 

Věnujte prosím své ne více než PĚT minuty a zodpovězte TŘI krátké otázky týkající se operace očí: 

Oko: LEVÉ / PRAVÉ / OBĚ 

Spusťte dotazník kliknutím zde [URL] 

DŮLEŽITÉ: Vaše odpovědi v dotazníku jsou anonymní. Máte-li po operaci očí jakékoli problémy se zrakem, 
musíte se obrátit přímo na lékařský tým. Systém RayPRO nás o vašich problémem se zrakem neinformuje.  

Vaše odpovědi lze odeslat pouze jednou. V budoucnu vám již nebudou zasílány žádné další dotazníky 
týkající se vaší operace očí. Vaší zpětné vazby si velmi ceníme a děkujeme vám za ni. 

Děkujeme, 

Váš chirurgický tým 

 

Na tento e-mail prosím neodpovídejte. Máte-li jakékoli dotazy týkající se systému RayPRO, obraťte se 
prosím na svého lékaře, zdravotní sestru nebo nás kontaktujte e-mailem raypro@rayner.com  

Zásady ochrany osobních údajů | Odhlásit odběr 

Tento e-mail jste obdržel/a, protože tým vaší nemocnice vás po operaci očí zaregistroval v systému 
RayPRO pro zpětnou vazbu od pacientů.  

© Rayner 2020. Rayner Intraocular Lenses Limited, The Ridley Innovation Centre, 10 Dominion Way, 
Worthing, West Sussex, BN14 8AQ. Spojené království 


