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I. Log In 

 

Do wprowadzenia danych badania do strony Rejestru TK / MR ESCR konieczny jest kod logowania. 

Przed zalogowaniem uŜytkownika konieczne jest zarejestrowanie zakładu / instytucji. 

To, czy dana instytucja / zakład jest juŜ  zarejestrowana w bazie danych  moŜna sprawdzić  w polu 

rejestrowania uŜytkowania w zakładce  Institutes. 

JeŜeli twój zakład jest juŜ zarejestrowany, znajdziesz go w menu rozwijanym. W takim przypadku  

moŜna przejść do rejestracji osobistej uŜytkownika. 
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II. Formularz Rejestracji Zakładu 

 

 

 

 

JeŜeli twój zakład nie jest jeszcze zarejestrowany, powinno być to zrobione  w trakcie jednej sesji, za 

pomocą dostępnego formularza  (Centre Registration). 

NaleŜy wprowadzić informacje na temat szpitala / instytucji; osoby odpowiedzialnej za rejestr oraz 

wyposaŜenia pracowni.  

• Wszystkie pola zaznaczone czerwoną gwiazdką (*) obowiązkowo muszą być wypełnione 

• Brak danych w tych polach nie pozwala na zachowanie danych pamięci i rejestrację zakładu 

• Kliknięcie guzika  “submit”  powoduje przesłanie danych 

Po zarejestrowaniu i aprobacie  aplikacji  zostanie utworzony dostęp do danych twojego zakładu,  a 

nazwa uŜytkownika i hasło będą przesłane do ciebie mailem. Proces autoryzacji zwykle zajmuje 1 

dzień roboczy.  

Jak tylko twój zakład  zostanie zarejestrowany i pojawi się  w menu rozwijanym, moŜna kontynuować 

rejestrację osobistą uŜytkownika. 
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III. Formularz rejestracji uŜytkownika 

 

Po otrzymaniu nazwy uŜytkownika, moŜna się zalogować do rejestru i utworzyć dalsze konta 

uŜytkownika. 

•  Przejdź do rejestracji uŜytkownika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RównieŜ w tym formularzu, wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką (*) muszą być 

obowiązkowo wypełnione, aby zachować dane uŜytkownika i kontynuować proces rejestracji. Tylko w 
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takim przypadku poszczególne badania będą przypisane bezpośrednio do danego rejestru.  

Po zachowaniu danych, utworzona będzie i wysłana na twój email  nazwa uŜytkownika i hasło. Ten 

proces zwykle zajmuje jeden dzień.  

 

IV. Strona logowania 

 

 

 

 

 

Po otrzymaniu nazwy uŜytkownika i hasła moŜna się zalogować przez kliknięcie przycisku logowania: 

“Login here”. 

 

 

 

Po zalogowaniu moŜna kontynuować  wypełnienie formularza  MR lub TK . 



Rejestr MR/TK  

www.mrct-registry.org  

7 
ESCR – European Society of Radiology 

www.escr.org 

 

 

V. Dane rejestrowe 

 

Dla rozróŜnienia formularze MR i TK mają inne kolory  tła  i nagłówków. 

róŜowy = formularz MR   jasnoniebieski – formularz TK  

Odpowiedni formularz wybiera się  w zakładce : Switch to MDCT/MR registry. 

 

 

 

 

 

Po zalogowaniu na stronie widoczne są dwa diagramy: 
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a) Diagram słupkowy  pokazuje juŜ wprowadzone do rejestru badania TK  (czerwone słupki) i 

MR- (niebieskie słupki). Jest podzielony na  badania osobiste, wykonane w danej instytucji i  

badania wszystkich zakładów.   

 

 

 

b) Diagram słupkowy  pokazuje odsetek  badań  MR/ TK  brakujących do  zaliczenia egzaminu  

ESCR:  ESCR Cardiac Diploma (% of missing CT-/MR- submissions) oraz jaki odsetek 

wymaganych badań juŜ został wprowadzony (% of necessary MR-submissions).  
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VI. Wprowadzanie danych 

 

 

Baza danych MR umoŜliwia tworzenie nowego zapisu badania lub otworzenie i edycję juŜ 

istniejącego.  
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VII. Tworzenie nowego zapisu badania 

 

 

Podczas  zapisywania nowego badania, zazwyczaj  pojawia się automatycznie nowe okno.  

JeŜeli nowe okno nie pojawi się, naleŜy  nacisnąć guzik; “edycja  danych identyfikacyjnych “ (“Edit 

Identification Data”.) 

 

 

 

To menu słuŜy do wprowadzania danych pacjenta. 

Pola zaznaczone czerwoną gwiazdką  * (Data badania, wiek i płeć) musza być obowiązkowo 

wypełnione.  

Data urodzenia pacjenta słuŜy  do  automatycznego obliczenia wieku i nie zostanie zapamiętana w 

rejestrze . 

Proszę pamiętać o zapisywaniu daty w formacie : rok - miesiąc – dzień , oddzielone myślnikami  “– “. 
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Jak tylko wszystkie konieczne pola zostaną wypełnione, dane zostaną zapamiętane 

a pojawiające się okno zamknie się.  

 

VIII. Specyfikacja wskazań  / podejrzenie  CAD  

  

 

Jest to pole dostarczające informacji po najechaniu na nie kursorem myszy.  

Przynajmniej jedno wskazania  / pytanie powinno zostać wprowadzone przez zaznaczenie okienka �  

JeŜeli zachodzi podejrzenie choroby niedokrwiennej serca (CAD), naleŜy określić indywidualne  

ryzyko pacjenta: 

� przez kliknięcie na pole  “table” otworzy się plik pdf zawierający tabelę  klasyfikacji 

ryzyka CAD. Przy jej uŜyciu naleŜy określić indywidualne ryzyko obecności CAD w danym 
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przypadku. 

.  

 

 

IX. Końcowe rozpoznanie 

 

 

 

Następny krok to postawienie końcowego rozpoznania na podstawie  MR/TK. 

 

Proszę zwrócić uwagę, Ŝe przynajmniej jedno okienko rozpoznania �  powinno zostać zaznaczone  

  

Znak informacyjny podpowiada  klasyfikację jakości obrazów.  
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X. Dalsze postępowanie  

 

 

 

W sekcji  “Consequences”  naleŜy zaznaczyć wpływ  wyniku badania na dalszy sposób leczenia 

chorego, oraz to, czy chory uczestniczy w innym badaniu lub rejestrze.  

 

W przypadku, gdy  wynik badania nie ma wpływu na dalsze postępowania, lub chory nie uczestniczy 

w innym rejestrze lub badaniu  proszę wybrać “no”. 

 

Po wybraniu  “yes” pojawi się menu rozwijane , z róŜnego rodzaju odpowiedziami. 
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XI. Powikłania / skaner  - MR 

 

Ta sekcja słuŜy  do  zaznaczenia moŜliwych powikłań, które mogą pojawić się w trakcie badania  

 

 

 

W celu wybrania więcej niŜ jednej odpowiedzi proszę przycisnąć guzik CTRL lub STRG. 

 

 

 

Proszę zaznaczyć rodzaj urządzenia  uŜytego w trakcie badania  z menu rozwijanego  “Name”. 

 

NatęŜenie pola magnetycznego  [IT] pojawi się automatycznie.  

 

Zgodnie ze  wyborem danego zakładu, pojawi się odpowiedni,  ograniczony wybór urządzeń w nim 

uŜywanych. 

� W przypadku braku odpowiedniego aparatu na liście, naleŜy zmienić dane  

dotyczące danego zakładu !
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XII. Badanie MR - / środek kontrastowy 

 

Sekcja  “MR – Examination”  zawiera ogólne dane na temat badania  

� sekwencji, środka kontrastowego, przepływu, itd. 

 

Zaznaczenie  środka kontrastowego zaleŜy od grupy 

 
Klikając  “here” (tak jak pokazuje czerwona strzałka na rysunku powyŜej)  otworzy się okno rozwijane  
zawierające plik pdf  z tabelą  klasyfikującą środki kontrastowe. 
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� Odnośnie premedykacji, moŜliwa jest więcej niŜ jedna odpowiedź 

 

XIII. EKG - MR / Postprocessing 

 

 

 

Proszę zaznaczyć średnią akcję  i rodzaj rytmu serca  w trakcie badania w polu  “ECG”. 
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NaleŜy równieŜ  zaznaczyć rodzaj wykonywanej obróbki wtórnej  (postprocessing). 

 

Jak poprzednio, więcej niŜ jedną odpowiedź naleŜy wybrać przytrzymując klawisz CTRL lub STRG. 
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XIV. Opis badania 

 

 

 

 

Przed zapamiętaniem danych, proszę zaznaczyć kto wykonał opis badania. 

 

 

 

Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól , moŜna  zapisać dane lub wykasować je z formularza.  

 

Przed zapamiętaniem danych, proszę upewnić się, czy zostały wypełnione wszystkie obowiązkowe 

pola( zaznaczone czerwona gwiazdką  *). Tylko, gdy  obowiązkowe pola są wypełnione, moŜna 

kontynuować. 
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XV. Edycja / poszukiwanie danych 

 

 

 

JuŜ istniejące dane badania  moŜna otworzyć klikając “here” jak zaznaczono strzałką na rysunku 

powyŜej. 

 

 

Otworzy się pole poszukiwania , które daje moŜliwość  przeszukiwania badań  ze względu na datę 

badania, wiek i płeć pacjenta. 

JeŜeli wszystkie pola pozostaną puste, wyświetlą się wszystkie badania danego uŜytkownika w 

następującej formie: 
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Przez kliknięcie  szarego przycisku  (zaznaczonego czerwoną strzałką na  rysunku powyŜej) moŜna 

otworzyć indywidualne badania. 

 

 

Aby otworzyć badania bez ich edycji  naleŜy przycisnąć ”MR” jak zaznaczono na rysunku powyŜej.  

 

 

W celu edycji badań naleŜy przycisnąć logo edycji. 


