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RoDiab Web este un sistem electronic de înregistrare a pacienţilor cu diabet 
într-o bază de date unică la nivelul întregii ţări. Baza de date folosită este Microsoft 
SQL Sever 2008 şi rulează pe o platformă Windows Server 2008 şi Internet Information 
Server.

Programul principal este scris în limbajul de programare C #, care rulează pe 
NET 3.5 şi IIS 7. Atât  sistemul de securitate, cât şi utilizarea bazei de date relaţionale 
Sql Server sunt realizate cu interfeţe standard, astfel încât portarea la alte baze de 
date relaţionale este posibilă.

Interfaţa este implementată folosind pagini HTML, JavaScript, scripturi şi 
servicii Web. Această abordare este în prezent cunoscută sub numele de Ajax. Se 
îmbunătăţeşte astfel experienţa de utilizare, deoarece nu există reîncărcarea paginii 
cum se întâmplă în abordarea clasică. În acelaşi timp, aplicaţia se află pe server, 
astfel încât toate datele sunt în acelaşi loc şi actualizările sunt vizibile imediat. Acest 
lucru facilitează managementul aplicaţiei şi permite analiza datelor la nivel central 
pentru toate centrele.

Accesarea sistemului se face prin internet, pornind din site-ul Ministerului 
Sănătăţii, folosind orice tip de browser capabil să ruleze Java Scripts. 
 Rezoluţia minimă recomandată este de 1024x768 pixeli.
 Pentru a vă conecta la acest sistem este necesar să vă autentificaţi folosind 
informaţiile primite anterior.

După introducerea corectă a numelui de utilizator şi a parolei veţi putea accesa meniul 
principal al aplicaţiei.
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Aici sunt disponibile trei opţiuni: 
Pacienţi – unde puteţi consulta sau adăuga date în fişa pacienţilor sau puteţi •	
adăuga pacienţi noi
Administrare – aici vă puteţi schimba parola•	
Ieşire – pentru a ieşi din program•	

Prin apăsarea fiecărui buton puteţi accesa datele corespunzătoare.

Meniul Pacienţi

După apăsarea butonului „Pacienţi” puteţi accesa datele acestora, prima opţiune 
oferită fiind aceea de a căuta în baza de date după unul dintre criteriile de mai jos:

Prenume•	
Nume de familie•	
Sex•	
CNP•	
Locul naşterii•	
Data naşterii•	
Centrul medical (Unitatea medicală)•	
Statut – Activ, transferat, decedat•	
Înregistrat în intervalul…•	

Căutarea se face completând criteriile de selecţie dorite în câmpurile respective şi 

apăsând butonul de căutare  .
În cazul în care doriţi să vedeţi toţi pacienţii, apăsaţi direct butonul de căutare şi 
programul va evidenţia toţi pacienţii înregistraţi.
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Accesarea datelor pacienţilor

Din lista rezultată selectaţi numele pacientului dorit. Automat, în fereastra din dreapta 
vor apărea datele personale ale pacientului.

Datele personale care pot fi înregistrate sunt:
CNP – Programul verifică automat corectitudinea CNP-ului•	
Prenume•	
Nume•	
Sex•	
Data naşterii•	
Locul naşterii•	
Data decesului•	
Diagnostic – se completează primele litere ale diagnosticului şi apoi apare un •	
meniu din care se poate alege atât după numele bolii cât şi după codul CIM
Oraşul de reşedinţă•	
Adresa•	
Numerele de telefon•	
Centrul medical (Unitatea medicală) (spital, policlinică, cabinet) este completat •	
automat pe baza datelor introduse de administrator
Numele şi codul de parafă al medicului care a înregistrat pacientul•	
Data luării în evidenţă a pacientului•	

Accesarea datelor medicale ale pacientului

Pentru a accesa fişa pacientului apăsaţi triunghiul din dreptul numelui pacientului:

Aceasta va extinde meniul cu posibilitatea afişării consultaţiilor acordate pacientului în 
centrul medical (unitatea medicală) respectiv cât şi în alte centre, dacă este cazul.

Prin apăsarea triunghiului din dreptul secţiunii dorite va apărea lista consultaţiilor 
efectuate, numele medicului şi data când a avut loc consultaţia.
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Selectând consultaţia dorită, programul va evidenţia în fereastra din dreapta fişa 
pacientului.

În cazul în care doriţi să adăugaţi o consultaţie nouă apăsaţi butonul   prezent la 
pagina pacientului.

Datele care pot fi consemnate în fişă sunt:

Pagina 1
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Data consultaţiei – este completată automat data curentă•	

Medicul care efectuează consultaţia – este completat automat medicul •	
autentificat

Informaţii de bază despre pacient:•	
Statuso 

Activ	
Cu domiciliul schimbat	
Decedat	

 Tipul de diabeto 
Nedeterminat	
Tip 1	
Tip 2	
Gestaţional	
Alte tipuri	

Data diagnosticării diabetuluio 
Data primei administrări a terapiei oraleo 
Data iniţierii tratamentului cu insulinăo 
Data iniţierii tratamentului intensiv cu insulinăo 

Motivul vizitei:•	
Consultaţie sau spitalizareo 
Monitorizare regulatăo 
Boală recent diagnosticatăo 
Restabilirea controlului metabolico 
Sarcinăo 
Alte complicaţiio 
Urgenţăo 
Consultaţie anualăo 
Alte cauzeo 

Informaţii legate de sarcină (dacă este cazul):•	
Dacă a existat în ultimele 12 luni (Da sau Nu)o 
Câte sarcini normaleo 
Câte sarcini cu malformaţii majoreo 
Câte avorturio 
Câte decese perinataleo 

Informaţii despre factorii de risc:•	
Dacă este fumător (număr ţigări pe zi)o 
Dacă este consumator alcool (cantitate medie – ml/săptămână)o 

Informaţii legate de auto-monitorizare (dacă este cazul):•	
Numărul de determinări ale glicemiei pe săptămânăo 
Numărul de determinări ale glicozuriei pe săptămânăo 
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Pagina 2

Aici sunt consemnate valorile analizelor specifice diabetului şi bolilor asociate precum 
şi date legate de stilul de viaţă şi monitorizare.

Educaţie, membru al asociaţiei pacienţilor, monitorizare - la această secţiune •	
se răspunde cu Da sau Nu 

Măsurători şi analize efectuate în ultimele 12 luni:•	
Tensiunea arterialăo 
Greutateao 
Înălţimeao 
IMC-ul este calculat automato 
Glicemia à jeuno 
Glicemia după masăo 
HbA1co 
Creatininao 
Albuminao 
Proteinuriao 
Colesterolul totalo 
Colesterolul HDLo 
Colesterolul LDLo 
Triglicerideleo 

Dacă pacientul este monitorizat conform declaraţiei de la Saint Vicent pentru •	
următoarele afecţiuni în ultimele 12 luni:

Cecitateo 
Infarct miocardic/Bypass aorto-coronarian/Angioplastie o 
Accident vascular cerebralo 
Boală renală terminalăo 
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Amputare deasupra genunchiuluio 
Amputare sub genunchio 

Dacă prezintă semnele şi simptomele:•	
Hipotensiune arterială ortostaticăo 
Durere anginoasăo 
Neuropatie perifericăo 
Claudicaţieo 

Pagina 3

Este rezervată rezultatelor examenului oftalmologic şi al piciorului.

În cazul în care pacientul a efectuat un examen oftalmologic sau al piciorului în 
ultimele 12 luni apăsaţi butonul „D” (Da) şi se vor activa câmpurile corespunzătoare 
pentru înregistrarea rezultatelor. Puteţi consemna şi valorile acuităţii vizuale pentru 
fiecare ochi în câmpurile desemnate.

Pagina 4
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Aici puteţi înregistra:

Numărul episoadelor de hipo/hiperglicemie pe care le prezintă pacientul într-un •	
an şi numărul de zile de concediu medical şi de spitalizare de care a beneficiat 
într-un an

Tipul terapiei urmate de către pacient pentru diabet •	

Bolile asociate pentru care este necesar tratament •	

Pagina 5

În această pagină puteţi introduce medicamentele prescrise în cadrul vizitei.

Se înregistrează şi:

Numărul foii de observaţie, •	

Numărul din registrul de consultaţie, •	

Numărul reţetei•	

Data ridicării reţetei•	

În primul câmp al reţetei se pot adăuga medicamentele din secţiunea C2 din 
sublista C prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei 
cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de 
care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie 
medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările 
ulterioare. Acestea sunt întotdeauna actualizate conform ultimului catalog al preţurilor 
valabil.

Sub reţeta pentru diabet este disponibil un câmp pentru adnotări, unde se pot introduce 
diverse observaţii utile (de exemplu, motivul schimbării unui medicament).

În partea de jos a paginii se pot prescrie medicamente pentru bolile asociate în 
acelaşi mod în care se prescriu cele pentru diabet.
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Semnificaţia simbolurilor prezente în program

 Adaugă înregistrare în meniul curent, se poate aplica atât pentru pacienţi cât şi 
pentru consultaţii

 Şterge înregistrarea curentă

 Anulează modificările efectuate

 Salvează înregistrarea curentă

  Meniul curent este restrâns şi pot exista înregistrări subordonate

  Meniul curent este extins

  În înregistrarea curentă există date nesalvate

 Începe căutarea folosind criteriile selectate

 Şterge căutarea prezentă

  Calendar – se foloseşte în câmpurile unde se introduc date calendaristice. 
Apasărea sa duce la deschiderea unui meniu din care se poate alege data.

 

Adăugarea de noi înregistrări

Adăugarea pacienţilor

Mergeţi în meniul „Pacienţi”  şi apoi apăsaţi butonul „Accesaţi 

datele” .
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În fereastra din dreapta se va deschide meniul de căutare pacienţi; dacă doriţi să 
adăugaţi pacienţi apăsaţi direct tab-ul „Rezultate”. 

Aici apăsaţi pe butonul  „Adăugare” şi în partea dreaptă a ecranului va apărea 
fereastra unde se introduc datele personale ale pacientului.

Completaţi toate câmpurile necesare şi salvaţi înregistrarea apăsând .

Completarea se face în felul următor:

Se introduce CNP-ul - programul are funcţia de a verifica automat CNP-ul şi în •	
cazul în care doriţi să salvaţi datele cu un CNP greşit veţi fi atenţionaţi asupra 
acestui fapt.

În cazul în care în baza de date mai există o persoană cu acelaşi CNP, după •	
completarea acestuia, programul va completa automat câmpurile rămase cu 
datele acelei persoane

Data naşterii: se foloseşte butonul pentru calendar aflat în dreapta câmpului.•	

Locul naşterii şi localitatea nu se introduc manual, se aleg folosind butonul •	  
din dreapta câmpului. Aceasta va duce la deschiderea meniului de selecţie a 
localităţilor:
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Completaţi în câmpul „Nume” primele litere ale localităţii şi apăsaţi butonul „Căutare”. 
În fereastra de jos veţi obţine rezultatele căutării, selectaţi localitatea dorită şi apăsaţi 
„Acceptare”. Pentru a fi siguri că localitatea căutată se gaseşte în judeţul dorit puteţi 
selecta înainte judeţul.
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Atenţie! Programul recunoaşte diacriticele, aşa că în cazul localităţilor ale căror 
nume conţine diacritice acestea trebuie introduse în câmpul de căutare. De exemplu, 
căutarea după „Bucures” nu va afişa printre rezultate oraşul Bucureşti.

Oraşul de reşedinţă se va selecta în acelaşi mod•	
Diagnosticul se completează introducând primele litere ale diagnosticului sau •	
codului CIM în căsuţa corespunzătoare; automat se afişează lista diagnosticelor 
care conţin literele respective şi se alege de acolo diagnosticul dorit

Numele centrului medical (unităţii medicale) se completează automat cu numele •	
unităţii unde lucraţi, pe baza datelor introduse în sistem de administrator.
Numele medicului şi codul de parafă va fi completat automat în funcţie de •	
utilizatorul autentificat.
Data înregistrării este completată automat cu data curentă, dar poate fi •	
modificată, în cazul în care se introduc fişe din altă zi.

Salvaţi datele apăsând butonul . În cazul în care datele au fost corecte, veţi 
primi mesajul de confirmare că datele au fost salvate. Dacă au fost erori în datele 
introduse, veţi primi un mesaj de avertizare conţinând informaţii despre datele greşite 
sau lipsă.

Adăugarea de consultaţii 

Mergeţi în meniul „Pacienţi”  şi apoi apăsaţi butonul „Accesaţi 

datele” .

În fereastra din dreapta se va deschide meniul de căutare pacienţi, unde puteţi căuta 
pacientul dorit după oricare din criteriile de selecţie din fereastră. 



13

Completaţi câmpurile cu datele dorite şi apoi apăsaţi butonul „Căutare” .

Se va deschide automat tab-ul „Rezultate” unde veţi găsi lista pacienţilor ale căror 
date corespund criteriilor de selecţie.

În această listă găsiţi numele pacientului şi data naşterii.
Pentru a adăuga o consultaţie extindeţi fişa pacientului apasând simbolul .
După extindere aveţi disponibile meniurile „Consultaţii” şi „Consultaţii în alte 
centre”.
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Pentru a adăuga o consultaţie selectaţi meniul „Consultaţii” şi apoi apăsaţi butonul 

„Adăugare” . 

În partea dreaptă a ecranului va apărea automat fişa pacientului în care puteţi 
completa datele medicale corespunzătoare vizitei curente.

Completarea câmpurilor se face introducând valorile cunoscute în câmpurile 
corespunzătoare, bifând opţiunile dorite sau alegând între „Da” sau „Nu” prin apăsarea 
butoanelor „D”, „N”.

Adăugarea de medicamente pe reţeta prescrisă 
pacientului

Din meniul „Consultaţii” alegeţi tab-ul „Pagina 5”.

Pentru a adăuga un medicament, apăsaţi butonul  .
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Începeţi să completaţi primele litere din numele medicamentului şi va apărea automat 
o listă cu medicamentele a căror denumire conţine literele respective.

Completaţi doza prescrisă pentru fiecare perioadă a zilei astfel:
D - doza prescrisă dimineaţa
P – doza prescrisă la prânz
S – doza prescrisă seara
C – doza prescrisă la culcare

Total – se calculează automat doza totală pe zi din medicamentul respectiv. 
Zile – introduceţi numărul de zile pentru care este prescrisă reţeta.
Cnt – Cantitatea de medicamente prescrisă. Se va completa cantitatea în cea mai 
mică unitate de măsură existentă (pen, cartuş, fiolă, comprimat etc.).
Valoare – se calculează automat valoarea medicamentului prescris conform ultimului 
catalog al preţurilor în vigoare.
După introducerea tuturor datelor se apasă „Enter” şi datele sunt salvate.
Dacă doriţi să mai adăugaţi un medicament, repetaţi procesul.

În mod similar se pot adăuga medicamente pentru boli asociate, cu menţiunea că 
aceste reţete nu se pot tipări.

Dacă doriţi să ştergeţi o înregistrare, o selectaţi şi apoi apăsaţi butonul .
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În situaţia în care aveţi probleme în utilizarea programului informatic,  
vă rugăm să anunţaţi la: 

Tel. 021 206 45 98/0372 11 95 98 (notă: linii telefonice comune) 
Email: rdcallcenter@asseco-see.ro


