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1. Přihlášení do DataManageru
Přihlašovací formulář je přístupný odkazem v patičce s popisem „přihlášení registrovaného
specialisty “ na adrese https://volo.cz/login.html?ssl=1 . Při přístupu na stránku je nutno přijmout
zabezpečovací certifikát pro wlsr.eu (Weigh Loss Surgery Results), vydán autoritou THINLine
interactive s.r.o.
Po zadání jména a správného hesla se zobrazí stránka, jejíž náhed je níže.Vyznačen je odkaz
vedoucí na hlavní stránku DataManageru.

Níže hlavní stránka DataManageru s významným odkazem vedoucím na seznam pacientů.
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2. Seznam pacientů
Seznam pacientů je řazen podle data operace – nejnovější nahoře. Sloupce tabulky obsahují mj.
údaje:
● Typ operace: „adj_ban“ (adjustabilní bandáž), „sleeve_gas“ (sleeve_gastrectomy),
„gas_bypass“ (Gastric bypass Roux Y).
● Přístup: seznam dalších osob, které mají
● možnost údaje prohlížet (černě);
● možnost přidávat a editovat pooperační údaje - kontroly (modře);
● plná práva k údajům o dané osobě (zeleně).
● Sloupec „Nezadáno“ udává počet pooperačních kontrol od poslední zadané kontroly, které
by měly být zadané, aby bylo sledování kompletní. Například pokud 2 roky a 2 měsíce po
operaci je zadána pouze kontrola po 1 roku, chybí k dokonalosti sledování kontroly po 18 a
24 měsících, a v sloupci bude uvedena hodnota „2“.
● Užitečný je dále odkaz „[info]“ vedoucí na detail pacienta, popsaný v bodu 3.

3. Detail pacienta
Detail pacienta shrnuje údaje o operaci, o pooperačních kontrolách a nastavení přístupu dalším
osobám.
● Shrnutí kontrol je v pravé části stránky, zahrnuje:
● přehled kontrol (blíže popsaný v bodu 4.);
● grafy vývoje hmotnosti (BMI, EW, ...) daného pacienta;
● pokud jsou k dispozici údaje z psychologických dotazníků, je dostupná i tabulka
bodového hodnocení BAROS.
● Přístup je vhodné povolit zejména doktorům, kteří se mohou podílet na pooperačím
sledování stavu pacientů.
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4. Přehled kontrol
slouží k zobrazení všech dostupných pooperačních údajů o pacientov na jedné stránce. Při kliknutí
na editovatelnou hodnotu (např. hmotnost, stav komorbidit, psych. dotazník) se pod tabulkou
zobrazí formulář, kam lze zadat nové údaje.
Hodnoty, které jsou zobrazeny fialově, nebyly Vámi zadány, ale byly získány aproximací zadaných
údajů. V přípdě, že dříve zadané hodnoty změníte, se při odhlášení odhadnuté hodnoty
automaticky dopočítají.
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5. Formulář pro vložení nového pacienta
lze najít na seznamu pacientů pod odkazem
„Přidat nového pacienta“ v levém menu.
Povinné údaje jsou vyznačeny tučně.
Doporučuji zadat také datum operace.
Pokud by ve formuláři některý údaj chyběl,
například typ zákroku, je možno jej přidat.
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6. Formulář pro přidání pooperační kontroly
je přístupný ze přehedu kontrol
odkazem „vložit“.
Lze zvolit termín po 3, 6, 12, 18,
30 měsících, nebo roční kontrolu.
Přidání možnosti libovolného data
od operace je zvažovanou funkcí
- záleží na tom, jaký o ni projevíte
zájem.
Pokud bude zadána např. pouze
kontrola po 1 roce, dopočítají se
odhadnuté hodnoty po 3 a 6
měsících automaticky při
odhlášení.
Psychologický dotazník je
potřebný pro výpočet BAROS.
Pokud u zadávané kontroly
nemáte psych. dotazník k
dispozici, nechte, prosím všechna
pole na „0.“
Hodnoty psych. dotazníku se také
aproximují pro kontroly, u nichž
nejsou přesná data k dipozici.
Například pokud je zadáno, že 2
roky po operaci jsou výsledky v
dotazníku -0.2, +0.2, -0.2, -0.1,
+0.2, +0.1, a u kontroly po 30
měsících nebude psych. dotazník
k dispozici, budou se
předpokládat stejné hodnoty i
pro tuto kontrolu.
Vzhledem k tomu, že ne vždy jsou údaje pro všechny kontroly (po 3, 6, 12, 18, 24, 30, 42, ...
měsících) k dispozici, je pro získání komplexních dat potřeba aproximace u nezadaných hodnot.
Aby tato funkce fungovala správně, je nutné vždy po úpravě nebo zadávání údajů odejít z
DataManageru odkazem „Logout“ vlevo nahoře.

Pokud při práci s DataManagerem VOLO narazíte na jakýkoli problém, nebo se budete chtít na
cokoli zeptat, neváhejte mě, prosím, kontaktovat
e-mailem: marek @ cierny .cz, nebo
telefonicky: 777598820, ideálně v pátek 9-18 hod.
Děkuji.
Marek Čierny.
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