
 

 

Průzkum aplikace kontaktních čoček 2023 

Pokud kontaktní čočky neaplikujete, předejte tento dotazník kolegům, kteří je aplikují. 

Odpovězte, prosím, na níže uvedené otázky, a pak zaznamenejte údaje prvních deseti pacientů, kterým budete aplikovat kontaktní čočky.  

Stát, země Datum obdržení dotazníku Vaše pracovní náplň: Kolik let Druh Vašeho aplikačního střediska: 

ČR 
 □ optometrista    □ optik 

□ oftalmolog       □ jiné zařazení 

Jste v oboru 
kvalifikován(a): 

Aplikujete  kontaktní 
čočky: 

□ lokální 

(1 – 9 pracovišť) 
□ regionální 

(10 –  49 pracovišť) 
□ celostátní 

(50 a vice pracovišť) 

 
Vysvětlivky:      Dotazník se vyplňuje za období 1. – 31. 3. 2023. Jedná se o prvních 10 aplikací v daném období. Dotazník je možné odeslat i s nižším počtem záznamů. Dotazník zašlete nejpozději do 14. 4. 2023, a to i v případě, že nebudete mít vyplněno všech 10 pacientů. Dotazník i jeho česká podoba vychází  
                            z původní  mezinárodní anglické verze, s nutností respektovat zadání pro možnost mezinárodního srovnání  v širokém měřítku. Proto se mohou některé pojmy nebo ustálená spojení mírně lišit, nebo působit nepřesně nebo nejasně.  K lepší orientaci a jednoznačnému výkladu slouží následující vysvětlivky:  
 

1. Nové a změnové aplikace.  Novým uživatelem je myšlen ten, kdo nemá žádné předchozí zkušenosti s kontaktními čočkami, nebo kdo nenosil čočky po mnoho let.  
Změnou aplikace je označován takový případ, kdy je uživateli doporučena změna v nošení čoček z hlediska typu čočky (jiný nebo nový typ čočky, např. jiný materiál) 
nebo jako řešení nějakého problému při nošení k.č. apod.  

2. Měkké čočky.  Jsou rozdělené na silikonhydrogely a konvenční hydrogely. Konvenční hydrogely jsou rozděleny podle obsahu vody. 
3. Design čoček.  Zde je myšlen nejen vlastní design čoček, ale i způsob korekce, zejména v souvislosti s použitím speciálních typů čoček. Políčko „Standardní Ortho-K” 

vyplňtev případě standardní korekce refrakce metodou Ortho-keratologie. Políčko “Myopia-control” vyplňte, pokud byla orthokeratologie nebo jiné speciální čočky použity se  

záměrem zpomalení progrese myopie.  
Pokud byste mohli zaškrtnout více položek (např. sférické a barevné), zaškrtněte všechny důvody aplikace (lze tedy zaškrtnout více políček).  

4. Počet dní použití v týdnu.  V případě denního nošení prosím zapište počet dnů v týdnu, kdy jsou čočky nošeny; v případě prodlouženého  
nošení zapište počet nocí v čočkách.  Hodnoty 1-7. 

5. Režim.  Pacienta, který chce spát v čočkách, byť jen příležitostně, uveďte v kolonce “prodloužené nošení”.  

Po vyplnění zašlete dotazník elektronicky jako přílohu e-mailu ve formátu doc, docx nebo pdf nebo jako jpg obrázek z Vašeho mobilního zařízení, a to na e-mailovou adresu: info@cks.cz případně v obálce poštou na novou zasílací adresu České kontaktologické společnosti: Česká kontaktologická společnost, z.s.,  
Mgr. Karolina Hrušková, Chrudimská 2157/7, 130 00, Praha 3, Vinohrady. Při nejasnostech se obraťte na sekretariát ČKS. Průzkum je organizován ve spolupráci s Eurolens Research, University of Manchester. Výsledky budou po zpracování ČKS předány organizátorovi Philipu Morganovi.  

 Pouze jedna možnost Pouze jedna možnost Tolik možností, jaká je skutečnost Pouze jedna možnost  Pouze jedna 
možnost 

Pouze jedna možnost 

Základní informace1 RGP/tvrdé čočky Měkké čočky2 Design čoček3 Frekvence výměny 
Počet dní 
použití v 
týdnu 

(4) 

Režim
5 Systém péče 

Datum Pořadí

Číslo Věk Muž M 

Žena F Nová 

aplikace 
Změna 

aplikace Sklerální PMMA RGP 
Dk 

<40 
RGP 
Dk 

40-90 
RGP 
Dk 

>90 
Hydrogel 

<40% Hydrogel 

40-60 % Hydrogel 

>60% Silikon-

hydrogel Sférické Torické Multi-
fokální Mono- 

vision Kosmetické
barevné Standardní 

Ortho-K (3) Myopia-
control

 
(3) Jiné 1  

den 1-2 
týdny 1 

měsíc 3-6  
měsíců 12  

měsíců ne-
plánovaná Denní Prodlou-

žené Více-

účelový Peroxid Jiné Žádný 
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