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1 Week post-op questionnaire 
 

Spätná väzba týkajúca sa vašej OPERÁCIE OKA – menej ako 5 minút 

Dobrý deň, 

Dúfame, že sa po nedávnej operácii oka zotavujete dobre. 

Chceli by sme získať spätnú väzbu o vašich skúsenostiach s operáciou, aby sme pomohli monitorovať a 
zlepšovať starostlivosť o pacientov. Na získanie tejto spätnej väzby používame online dotazníkový systém 
s názvom RayPRO. 

Váš chirurg nevidí vaše individuálne odpovede. Spoja sa s odpoveďami iných pacientov. Vyplnenie 
dotazníka je jednoduché a nevyžaduje prihlásenie. 

Prosíme vás, aby ste venovali menej ako päť minút na odpovedanie na DVA krátke otázky týkajúce sa 
nasledujúcej operácie oka: 

Oko: ĽAVÉ / PRAVÉ / OBIDVE 

Kliknutím sem spustite dotazník [URL] 

DÔLEŽITÉ: Vaše odpovede na dotazník sú anonymné. Ak po operácii očí budete mať akékoľvek problémy 
so zrakom, je potrebné sa obrátiť priamo na lekársky tím. Systém RayPRO nám neposkytne žiadne 
informácie o akýchkoľvek problémoch, ktoré so zrakom máte.  

Vaše odpovede možno odoslať iba raz. Ak nechcete dostávať žiadne budúce dotazníky o operácii očí, v 
dolnej časti tohto e-mailu nájdete odkaz na zrušenie odberu. 

Ďalší krátky dotazník dostanete tri mesiace po operácii očí. 

Ďakujeme. 

Váš chirurgický tím 

 

Neodpovedajte na tento email. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa systému RayPRO, obráťte sa na 
svojho lekára, zdravotnú sestru alebo napíšte na adresu raypro@rayner.com. 

Zásady ochrany osobných údajov | Odhlásiť 

Tento e-mail ste dostali, pretože vás nemocničný tím po operácii očí zaregistroval v systéme spätnej väzby 
pacientov s názvom RayPRO.  

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

Spätná väzba týkajúca sa vašej OPERÁCIE OKA – menej ako 5 minút 

Dobrý deň, 

Od vašej operácie očí už uplynuli tri mesiace a chceli by sme získať ďalšie informácie o vašom pokroku. 

Chceli by sme získať spätnú väzbu o vašom zraku každý deň, aby sme pomohli monitorovať a zlepšovať 
starostlivosť o pacientov. Na získanie tejto spätnej väzby používame online dotazníkový systém s názvom 
RayPRO. 

Váš chirurg nevidí vaše individuálne odpovede. Spoja sa s odpoveďami iných pacientov. Vyplnenie 
dotazníka je jednoduché a nevyžaduje prihlásenie. 

Prosíme vás, aby ste venovali menej ako päť minút na odpovedanie na ŠESŤ krátke otázky týkajúce sa 
nasledujúcej operácie oka: 

Oko: ĽAVÉ / PRAVÉ / OBIDVE 

Kliknutím sem spustite dotazník [URL] 

DÔLEŽITÉ: Vaše odpovede na dotazník sú anonymné. Ak po operácii očí budete mať akékoľvek problémy 
so zrakom, je potrebné sa obrátiť priamo na lekársky tím. Systém RayPRO nám neposkytne žiadne 
informácie o akýchkoľvek problémoch, ktoré so zrakom máte.  

Vaše odpovede možno odoslať iba raz. Ak nechcete dostávať žiadne budúce dotazníky o operácii očí, v 
dolnej časti tohto e-mailu nájdete odkaz na zrušenie odberu. 

Ďalší krátky dotazník dostanete rok po operácii očí. 

Ďakujeme. 

Váš chirurgický tím 

 

Neodpovedajte na tento email. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa systému RayPRO, obráťte sa na 
svojho lekára, zdravotnú sestru alebo napíšte na adresu raypro@rayner.com. 

Zásady ochrany osobných údajov | Odhlásiť 

Tento e-mail ste dostali, pretože vás nemocničný tím po operácii očí zaregistroval v systéme spätnej väzby 
pacientov s názvom RayPRO.  

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

Spätná väzba týkajúca sa vašej OPERÁCIE OKA – menej ako 5 minút 

Dobrý deň, 

Od vašej operácie očí uplynul už rok. 

Chceli by sme získať spätnú väzbu o vašom každodennom zraku a akýchkoľvek ďalších zákrokoch 
vykonaných v oku od vašej pôvodnej operácie. Na získanie tejto spätnej väzby používame online 
dotazníkový systém s názvom RayPRO. 

Váš chirurg nevidí vaše individuálne odpovede. Spoja sa s odpoveďami iných pacientov. Vyplnenie 
dotazníka je jednoduché a nevyžaduje prihlásenie. 

Prosíme vás, aby ste venovali menej ako päť minút na odpovedanie na ŠESŤ krátke otázky týkajúce sa 
nasledujúcej operácie oka: 

Oko: ĽAVÉ / PRAVÉ / OBIDVE 

Kliknutím sem spustite dotazník [URL] 

DÔLEŽITÉ: Vaše odpovede na dotazník sú anonymné. Ak po operácii očí budete mať akékoľvek problémy 
so zrakom, je potrebné sa obrátiť priamo na lekársky tím. Systém RayPRO nám neposkytne žiadne 
informácie o akýchkoľvek problémoch, ktoré so zrakom máte.  

Vaše odpovede možno odoslať iba raz. Ak nechcete dostávať žiadne budúce dotazníky o operácii očí, v 
dolnej časti tohto e-mailu nájdete odkaz na zrušenie odberu. 

Ďalší krátky dotazník dostanete dva roky po operácii očí. 

Ďakujeme. 

Váš chirurgický tím 

 

Neodpovedajte na tento email. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa systému RayPRO, obráťte sa na 
svojho lekára, zdravotnú sestru alebo napíšte na adresu raypro@rayner.com. 

Zásady ochrany osobných údajov | Odhlásiť 

Tento e-mail ste dostali, pretože vás nemocničný tím po operácii očí zaregistroval v systéme spätnej väzby 
pacientov s názvom RayPRO.  

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

Spätná väzba týkajúca sa vašej OPERÁCIE OKA – menej ako 5 minút  

Dobrý deň, 

Od vašej operácie očí uplynuli už dva roky. 

Chceli by sme vedieť, či ste podstúpili akékoľvek ďalšie zákroky vykonané v oku od vašej pôvodnej 
operácie. Na získanie týchto informácií používame online dotazníkový systém s názvom RayPRO. 

Váš chirurg nevidí vaše individuálne odpovede. Spoja sa s odpoveďami iných pacientov. Vyplnenie 
dotazníka je jednoduché a nevyžaduje prihlásenie. 

Prosíme vás, aby ste venovali menej ako päť minút na odpovedanie na TRI krátke otázky týkajúce sa 
nasledujúcej operácie oka:  

Oko: ĽAVÉ / PRAVÉ / OBIDVE 

Kliknutím sem spustite dotazník [URL] 

DÔLEŽITÉ: Vaše odpovede na dotazník sú anonymné. Ak po operácii očí budete mať akékoľvek problémy 
so zrakom, je potrebné sa obrátiť priamo na lekársky tím. Systém RayPRO nám neposkytne žiadne 
informácie o akýchkoľvek problémoch, ktoré so zrakom máte.  

Vaše odpovede možno odoslať iba raz. Ak nechcete dostávať žiadne budúce dotazníky o operácii očí, v 
dolnej časti tohto e-mailu nájdete odkaz na zrušenie odberu. 

Posledný krátky dotazník dostanete tri roky po operácii očí. 

Ďakujeme. 

Váš chirurgický tím 

 

Neodpovedajte na tento email. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa systému RayPRO, obráťte sa na 
svojho lekára, zdravotnú sestru alebo napíšte na adresu raypro@rayner.com. 

Zásady ochrany osobných údajov | Odhlásiť 

Tento e-mail ste dostali, pretože vás nemocničný tím po operácii očí zaregistroval v systéme spätnej väzby 
pacientov s názvom RayPRO.  

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

Spätná väzba týkajúca sa vašej OPERÁCIE OKA – menej ako 5 minút 

Dobrý deň, 

Od vašej operácie očí uplynuli už tri roky. 

Chceli by sme vedieť, či ste podstúpili akékoľvek ďalšie zákroky vykonané v oku od vašej pôvodnej 
operácie. Na získanie týchto informácií používame online dotazníkový systém s názvom RayPRO. 

Váš chirurg nevidí vaše individuálne odpovede. Spoja sa s odpoveďami iných pacientov. Vyplnenie 
dotazníka je jednoduché a nevyžaduje prihlásenie. 

Prosíme vás, aby ste venovali menej ako päť minút na odpovedanie na TRI krátke otázky týkajúce sa 
nasledujúcej operácie oka: 

Oko: ĽAVÉ / PRAVÉ / OBIDVE 

Kliknutím sem spustite dotazník [URL] 

DÔLEŽITÉ: Vaše odpovede na dotazník sú anonymné. Ak po operácii očí budete mať akékoľvek problémy 
so zrakom, je potrebné sa obrátiť priamo na lekársky tím. Systém RayPRO nám neposkytne žiadne 
informácie o akýchkoľvek problémoch, ktoré so zrakom máte.  

Vaše odpovede možno odoslať iba raz. O vašej operácii oka už nedostanete žiadne ďalšie otázky. Vašu 
spätnú väzbu si veľmi ceníme. 

Ďakujeme. 

Váš chirurgický tím 

 

Neodpovedajte na tento email. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa systému RayPRO, obráťte sa na 
svojho lekára, zdravotnú sestru alebo napíšte na adresu raypro@rayner.com. 

Zásady ochrany osobných údajov | Odhlásiť 

Tento e-mail ste dostali, pretože vás nemocničný tím po operácii očí zaregistroval v systéme spätnej väzby 
pacientov s názvom RayPRO.  

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


