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REGISTR SVALOVÝCH DYSTROFIÍ READY (REGISTRY OF MUSCULAR DYSTROPHY) 

1. VSTUP DO REGISTRU 

Ve webovém prohlížeči zadejte URL: http://ready.registry.cz 

 

 

 

Obr. 1 Vstup do systému 

 

 

Login: zadejte Vaše přihlašovací jméno 

Heslo: zadejte Vaše heslo 

 

Stiskněte tlačítko „Login“ 

1 

2 

3 

http://ready.registry.cz/
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Po přihlášení do systému se zobrazí projekty, ke kterým má daný uživatel přístup, 

zvolením možnosti „Otevřít“ pokračuje proces přihlášení se do registru, který je 

popsán na Obr 2. 

 

Obr. 2 Výběr studie 
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2. PROHLÍŽENÍ DAT 

Po přihlášení do systému se zobrazí úvodní stránka s tabulkou se základními údaji o 

pacientovi, jménem pacientova lékaře a názvem zdravotnického zařízení. Pod 

tabulkou je přístup k jednotlivým formulářům s daty. Nejprve je potřeba zvolit jednu 

z možností „Diagnosis“, „Follow-up“ a „Survival status“. Poté zvolením možnosti 

„Printable“ otevřete vybraný formulář. Postup je znázorněn na Obr. 3.  

Na úvodní stránku se můžete kdykoli vrátit výběrem „Patient’s Forms“ z nabídky 

v horní modré liště (příklad A na Obr. 3).  

Po skončení práce se odhlašte stisknutím tlačítka „Log Out“ (příklad B na Obr. 3). Při 

delší neaktivitě Vás systém z bezpečnostních důvodů automaticky odhlásí. Čas do 

odhlášení je uveden v záhlaví každé stránky (příklad C na Obr. 3).  

 

 

 

Obr. 3 Úvodní stránka a otevření formuláře 

 

Poznámka: Automatické odhlášení ze systému 

Zde můžete zkontrolovat své osobní 

údaje 

Zde můžete otevřít formulář s 

daty  

A 

C B 
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Pokud nebudete v registru delší dobu pracovat, systém Vás automaticky odhlásí - 

neuložené záznamy budou vymazány. Pro další práci je nutné provést opětovné 

přihlášení. Účelem této funkce je zabránit vstupu neoprávněné osoby do systému. Čas 

do odhlášení je zobrazen vedle názvu projektu v záhlaví obrazovky (černá elipsa C na 

Obr. 3). 

 

Karta „Diagnosis“ typicky obsahuje formulář „Enrollment“ s kontaktními údaji na 

pacienta (doporučujeme zkontrolovat, pokud uvedené kontakty nejsou aktuální, 

obraťte se buď na HelpDesk, který provede jejich opravu a uvědomí Vašeho lékaře, 

nebo přímo na svého lékaře). Pod kontaktními údaji jsou uvedena data týkající se 

stanovení diagnózy (viz Obr. 4). Dále na kartě „Diagnosis“ můžete najít formulář 

„Molecular genetic data“ s výsledky genetického vyšetření.  

 

Obr. 4 Formulář „Enrollment“ 

 

Na kartě „Follow-up“ najdete formuláře „Follow-up examination“ s údaji o 

jednotlivých kontrolách. Každá kontrola by zde měla být zaznamenána na 

samostatném formuláři (viz Obr. 5). 

Zde můžete zkontrolovat kontakty na 

sebe 

Údaje o 

diagnóze 

Návrat na úvodní 

stranu 
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Obr. 5 Karta“ Follow-up“ s formuláři „Follow-up examination“ 

 

Poslední karta „Survival status“ se stejnojmenným formulářem obsahuje údaj o 

aktuálním stavu podle poslední kontroly (viz Obr. 6). 

 

Obr. 6 Karta a formulář „Survival status“ 

 

 

  

Každá kontrola by měla být 

zaznamenána 

Datum je při každé 
kontrole 

aktualizováno 
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3. VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE „KVALITA ŽIVOTA“ 

Kromě prohlížení dat zadaných lékařem můžete sami vyplnit dotazník o kvalitě života. 

Na úvodní straně vyberete kartu „Pro pacienty“ a založíte nový formulář zvolením 

„Create new form“. Dotazník je možné vyplnit opakovaně, doporučujeme alespoň 

jedenkrát ročně, pokaždé založením nového formuláře výběrem „Create new form“ 

(příklad A na Obr. 7). Vyplněný formulář kvality života si samozřejmě můžete 

prohlédnout a editovat (výběrem „Open“, příklad B na Obr. 7), smazat (výběrem 

„Delete“, příklad C na Obr. 7) nebo zobrazit verzi pro tisk (výběrem „Printable“, 

příklad D na Obr. 7).  

Upozornění: Smazání formuláře je nevratný krok. Tuto funkci doporučujeme 

využívat po důkladné rozvaze. 

 

       

Obr. 7 Formulář „Kvalita života“ 

 

  

A B C

 

D
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Základem formuláře jsou bílá políčka, která je zapotřebí vždy vyplnit. Údaje se do 

nich buď přímo vpisují (příklad A na Obr. 8) nebo se do nich vkládají výběrem 

daného údaje z přednastaveného menu (příklad B na Obr. 8) nebo se zaškrtává 

vybraná odpověď (příklad C na Obr. 8). Vkládání údajů do šedých políček je závislé 

na odpovědi na předchozí otázku (příklad D na Obr. 8 a příklad E na Obr. 8).  

 

Obr. 8 Vyplnění formuláře „Kvalita života“ 

U vyplněného formuláře vyberte „Form status“ (viz Obr. 9). V nabídce najdete: 

• Pending = rozpracovaný (pokud jste z jakéhokoli důvodu nestihli formulář 

vyplnit) 

• Completed = vyplněný (pokud jsou všechna pole vyplněna) 

• Uncolectable = nevyplnitelný (některý z údajů nejste schopni vyplnit) 

Data uložte stisknutím „Save“ (formulář zůstane otevřený) nebo „Save and close“ (po 

uložení zavře formulář).  

 

Obr. 9 Uložení formuláře „Kvalita života“ 

 

Nezapomeňte data uložit 

A 

B 

C

A 

D 

E 

D 
E 
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4. KONTAKT NA HELPDESK 

V případě jakýchkoli dotazů ohledně prohlížení dat nebo vyplňování údajů v sekci „Pro 

pacienta“, případně žádosti o opravu Vašich osobních a kontaktních údajů jsou Vám 

každý den v době od 8:00 do 16:00 (telefon a e-mail) k dispozici pracovníci našeho 

HelpDesku: 

 

HelpDesk  

E-mail: helpdesk@biostatistika.cz 

Tel.: +420 515 915 100 

 

mailto:helpdesk@biostatistika.cz

