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Despre manual
Acesta este manualul căutat?
Documentația Complete Dynamics este disponibilă în numeroase variante.
Există diferite manuale pentru a configura programul.
Ediție program: Browser, Practician sau Master.
Tip de computer: Apple OS-X, Windows, iPad, iPhone, Android.
Multiple limbi internaționale.
Manualul este adaptat la situațiile concrete ale utilizatorului.
Dacă nu este suficient acest manual accesați website www.completedynamics.com, secțiunea Documentație, și descărcați documentația
aici.

Traduceri
De câte ori realizăm o nouă versiune Complete Dynemics, manualul în engleză este actualizat.
Traducerea textelor care au fost schimbate poate dura mai mult.
Partea din manual care nu a fost încă tradusă rămâne în limba engleză,și poate fi tipărită.
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Bun venit!
Bun venit la Complete Dynamics - versiunea Master.
Programul Complete Dynamics vă oferă o experiență unică în utilizarea calculatorului pentru citirea și studierea Complete Repertory.
Printre profesioniștii homeopați Complete Repertory este renumit în întreaga lume pentru cât este de complet și acurat precum și pentru
modul cum integrează sursele originale.
Programul este disponibil pentru Apple macOS ®, Microsoft Windows ®, Linux ®, Apple iOS ®, Android ®.
Cu Versiunea Master, veți putea să:
Citiți și să studiați întregul Complete Repertory, în mai multe limbi.
Gestionați dosarului pacientului.
Efectuați analize.
Consultați diverse Materia Medica.
Utilizați multe funcții, create special pentru practicienii homeopați experimentați.
Aceste pagini au rolul de a te ajuta să navighezi în program.
Îți recomandăm să începi cu secțiunea Noțiuni de bază, care îți va oferi o prezentare generală a tuturor posibilităților de utilizare a
programului.
Complete Dynamics sperăm sincer să vă îmbogățească cunoștințele în domeniul homeopatiei, indiferent că sunteți un practician
profesionist, student, profesor sau cercetător.
Echipa Complete Dynamics.
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Noțiuni de bază
Design intuitiv
Complete Dynamics a fost proiectat să fie folosit ușor și natural, de către toți aceia care au cunoștințe profesionale în homeopatie.
Unele funcționalități ale programului pot fi folosite într-un mod mai eficient dacă învățați câteva trucuri.
Acest lucru este valabil în mod deosebit pentru folosirea câmpului Salt la, și a câmpului Căutare. Citiți secțiunea Ajutor dedicată
acestora și învățați diferitele lor posibilități de utilizare. Merită câteva minute din timpul dvs...

Utilizarea mouse-ului
Mouse-ul sau track pad-ul calculatorului pot fi folosite pentru a accesa rapid cele mai utilizate funcții ale programului sau a evidenția
informații.
Când cursorul mouse-ului se schimbă, transformându-se într-o mână
, prin click se vor efectua anumite acțiuni legate itemul pe care
se află cursorul. De exemplu: dând click pe o referință se va sări imediat la rubrica la care indică referința.
În unele situații, dublu clic poate fi folosit pentru a obține informații detaliate despre itemul respectiv. De exemplu: dublu clic pe
prescurtarea unui remediu în Repertoar va face să apară o fereastră cu informații detaliate despre remediul respectiv.
Rotița pentru derulare a mouse-lui este folosită pentru mutări rapide între rubricile din Repertoar. Dacă mouse-ul sau track pad-ul suportă
derulare pe orizontală, se poate răsfoi repede, foaie cu foaie repertoarul.

Folosirea tastaturii
Tastatura poate fi folosită pentru acces rapid la cele mai comune funcții ale programului, reducând astfel necesitatea schimbării continue
dintre mouse și tastatură.
Puteți utiliza tastatura pentru o navigare rapidă în repertoar, sau acces la diferitele opțiuni din meniu prin intermediul comenzilor scurte
de pe tastatură. Dacă deschideți un meniu veți vedea comenzile scurte pentru tastatură afișate în dreapta opțiunilor din meniu.
Pentru o prezentare a scurtăturilor de tastatură, consultați Scurtături tastatură.

Meniurile popup
În multe situații meniul popup oferă acces rapid la funcțiile programului. Clic de dreapta și meniul se deschide (Mac: ctrl-Click).
Exemplu:

Selecție multiplă
În multe situații, poate doriți să efectuați o anumită sarcină pe mai multe articole în același timp, în loc de numai un element pe care l-ați
selectat.
În aceste cazuri, puteți selecta mai întâi mai multe elemente, apoi efectuați sarcina pe toate cele selectate.

Cum se selectează mai multe elemente
Exemplele de mai jos prezintă o selecție multiplă de rubrici în modulul Analiza.
În alte locuri, principiile sunt aceleași.
Pentru a selecta doar o linie dați click pe ea cu mouse-ul:
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Pentru a selecta mai multe linii, dați click pe prima linie, țineți apăsată tasta shift key și apoi dați click pe ultima linie:

Pentru a schimba selecția unei linii, țineți apăsată tasta cmd key și dați click pe linie. Puteți schimba selecția unei singure linii dând click
în stânga textului. (În modulele Repertoar și Căutare, puteți face clic în stânga etichetei rubricii)

Pentru a selecta toate liniile, țineți apăsate atât tasta de cmd[l], cât și tasta shift și faceți clic pe o linie.

Acțiuni care funcționează pe mai multe elemente selectate
Modul Căutare
În modulul Repertoar, puteți selecta mai multe rubrici. Unele funcții funcționează pe mai multe rubrici, altele numai pe o singură
rubrică.
Acestea sunt funcțiile care funcționează pe mai multe rubrici:
Adăugați rubrici la analiză. (Optiunea de meniu Caz / Adăugare rubrică, control-R, opțiunea de meniu popup Adăugare rubrică la
analiză).
Adăugați rubrici la un simptom dat în analiză. (Optiunea de meniu Caz / Adăugare rubrică la... / Simptom nou..., opțiunea de
meniu popup Adăugare rubrică la... / Simptom nou...).
Copiați etichetele rubricii în clipboard. (Optiunea de meniu Repertoar / Copiere / Copiere etichetă rubrică, opțiunea de meniu
popup Copiere / Copiere etichetă rubrică).
Copiați etichetele rubricii, cu remedii, în clipboard. (Optiunea de meniu Repertoar / Copiere / Copiere rubrică și remedii,
opțiunea de meniu popup Copiere / Copiere rubrică și remedii).
Toate celelalte funcții funcționează pe o singură rubrică. În cazul în care ați selectat mai multe rubrici, rubrica utilizată este ultima pe
care ați făcut clic.
modulul Căutare
În modulul Căutare, funcțiile pe mai multe rubrici sunt aceleași ca în modulul Repertoar.
Modul Caz
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În modulul Caz, acestea sunt funcțiile care funcționează cu selecție multiplă:
Ștergeți mai multe analize. (Optiunea de meniu Caz / Ștergere analiză, opțiunea de meniu popup Ștergere analiză).
Mutați mai multe analize într-un alt caz. (Optiunea de meniu Caz / Mutare analiză la cazul..., opțiunea de meniu popup Mutare
analiză la cazul...).
Ștergeți mai multe rețete. (Optiunea de meniu Caz / Ștergere prescripție, opțiunea de meniu popup Ștergere prescripție).
Modul Analiza
În modulul Analiza, acestea sunt funcțiile care funcționează cu selecție multiplă:
Ștergeți mai multe rubrici sau simptome. (Optiunea de meniu Caz / Ștergere selecție, opțiunea de meniu popup Ștergere selecție).
Atribuiți un factor de greutate. (Optiunea de meniu Caz / Pondere / Pondere x2, bara de butoane , opțiunea de meniu popup
Pondere / Pondere x2). Etcetera.
Atribuiți o clasă de clasificare a simptomelor. (Optiunea de meniu Caz / Clasificare simptome / Psora, bara de butoane ,
opțiunea de meniu popup Clasificare simptome / Psora). Etcetera.
Toate funcțiile de grupare.
Toate funcțiile de filtrare.
Funcțiile de copiere a etichetelor rubricii, cu sau fără remedii.
Copierea rubricilor selectate, pentru a le lipi într-o altă analiză. (Optiunea de meniu Analiză / Copiere linii selectate, ⌘-C,
opțiunea de meniu popup Mai mult / Copiere linii selectate, optiunea de meniu Analiză / Lipește liniile selectate, ⌘-V, opțiunea de
meniu popup Mai mult / Lipește liniile selectate).
Mutarea rubricilor selectate în sus sau în jos către un alt simptom. (Optiunea de meniu Navigare / Sus, bara de butoane ,
opțiunea de meniu popup Mai mult / Sus, optiunea de meniu Navigare / Jos, bara de butoane , opțiunea de meniu popup Mai
mult / Jos).
Selectarea mai multor rubrici evidențiază remediile acestor rubrici în zona rezultatelor analizei.
Selectarea mai multor remedii în zona rezultatelor analizei evidențiază rubricile în care apar aceste remedii.
Modulul MM
În secțiunea Repertoriu a modulului MM, funcțiile pe mai multe rubrici sunt aceleași ca în modulul Repertoar.

Index tabs
Modulul principal al Complete Dynamics este accesibil prin intermediul așa numitului Index tabs. Activati modulul prin clic pe tab,
selectandu-l din meniul (View option) sau prin intermediul unei scurtaturi din tastatura.
Pentru Practitioner edition acestea sunt Index, Book, Find, Case, Analysis and Materia Medica.

Modulul Index ofera acces rapid la lista capitolelor, folosind atat o reprezentare grafica cat si una text. Vezi sectiunea Ajutor Index
module pentru detalii.
Modulul Repertoar arata Complete Repertory. O puteti citi ca o lista printata sau o puteti vizualiza intr-o forma mai condensata. Vezi
sectiunea Ajutor Book module pentru detalii.
Modulul Find ofera functionalitati depline pentru cautarea rubricilor sau remediilor in lista. Vezi sectiunea Ajutor Find module pentru
detalii.
Modulul Case da poosibilitatea crearii sau organizarii fisierului de caz al pacientului. Vezi sectiunea Ajutor Case module pentru detalii.
Modulul Analysis este utilizat pentru analiza cazurilor. Vezi sectiunea Ajutor Analysis module pentru detalii.
Modulul Materia Medica ofera informatii despre remedii. Vezi sectiunea Ajutor Materia Medica module pentru detalii.

Bara de butoane
În partea superioară a ecranului o bară de butoane oferă acces rapid către cele mai utilizate funcții.

Dați click pe buton pentru a utiliza funcția corespunzătoare, treceți mouse-ul peste buton pentru o scurtă descriere a funcției
respectivului buton.
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Licență
Cum sa cumperi o licenta
Pentru a cumpara una dintre licentele comerciale puteti accesa direct webshop-ul prin optiunea din meniu:
- pentru a cumpara o licenta a Practioner Edition. (Optiunea de meniu Ajutor / Cumpără licență).
- pentru a cumpara o versiune tradusa a Complete Repertory. (Optiunea de meniu Ajutor / Cumpără traducerea Complete Repertory).
Plata se poate face in siguranta si usor cu PayPal, folosint o carte de credit ori prin transfer bancar (optiunile difera in functie de tara).
Dupa comanda, informatii privind licenta si factura vor fi trimise pe email.

Licente si preturi
Licenta comerciala a Complete Dynamics poate fi achizitionata pe baza unui abonament.
Va puteti abona pe o perioada scurta,de o luna, sau pe perioade mai lungi. Cu cat perioada abonamentului este mai indelungata cu atat
pretul este mai atractiv.
Abonamentul include:
Utilizare nelimitata a Complete Dynamics pe un singur computer. Utilizati un calculator la domiciliu, precum si la cabinet, sau
aveti un laptop in plus? Nici o problema, este inclus in pret. (Vezi sectiunea Licenta suplimentara alaturata).
Actualizari gratuite a aplicatiei. In mod constant adaugam noi caracteristici. Fara extra cost, totul inclus in pret.
Actualizari gratuite pentru Complete Repertory. Ori de cate ori o noua versiune a Complete Repertory este disponibila, sunteti
primul care o va primi fara costuri suplimentare.
Suport tehnic gratuit. Credem ca aplicatia trebuie sa functioneze fara probleme. Acest lucru înseamnă că sprijinul nostru tehnic
este dincolo de ceea ce v-ati confruntat cu alte companii. Va ascultam si rezolvam imediat problemele. In cel mai scurt timp fara
nici un cost suplimentar.
Notati totusi ca suportul nostru nu include suport pentru sistemul de operare al computerului, de exemplu Windows. Va oferim
suport tehnic pentru aplicatie dar nu si pentru Microsoft. Multumim pentru intelegere.

De ce versiune am nevoie?
Depinde de interesul pe care îl aveți, fie vă interesează versiunea gratuită versiunea Browser, fie cea cu plată Practitioner Edition.
Browser Practician Master
Index
Repertoar
Schimbare limba
Mai multe limbi:
Cautare
Cazuri
Analiza
Materia Medica
Editor Repertoar
Selecție Repertoar
Index Repertoar
Repertorizare grafică
Sugerator de remediu
Căutare evidențiată
Căutare în Materia Medica
Sinonime
Formule Analiză
Filtru Analiză
Editor Materia Medica
Analiză Regn
Diagnostic diferențial
Criterii avansate

Modulul Index, pentru utilizare usoara interactiva.
Citirea intregului Repertoriu Complete Repertory.
O singura limba poate fi accesata o data dar puteti schimba
limba.
Doua limbi prezentate simultan.
Cautate text si remedii in repertoriu.
Gestiune cazuri, retete, tiparire.
Analiza ("repertorizare") functionalitati.
Modulul Materia Medica.
Editează propriile adăugări la Repertoar.
Definiți propriile filtre de repertoar selectând autorii preferați.
Căutare rapidă a rubricilor, cu un index special.
O reprezentare grafică a conexiunii dintre rubricile
repertoarului.
Sugestie remedii suplimentare pentru rubrici mici, bazată pe
remedii pentru simptome conexe.
Evidențiere rezultat căutare în Repertoar sau Materia Medica.
Funcția de căutare în Materia Medica.
Căutare folosind cuvinte sinonime.
Definește propria formulă de analiză.
Filtrare avansată a rezultatului analizei.
Editare propria Materia Medica.
Analiză bazată pe Regnuri și familii.
Modul puternic pentru a vă ajuta să diferențiați remediile.
Alte opțiuni pentru cereri mai exigente.

Preturi
Pentru pretul licentei, va rugam sa accesati website www.completedynamics.com, sectiunea Pricing.
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Licenta suplimentara
Sunteti autorizat sa utilizati Complete Dynamics pe mai mult de un computer.
Dupa ce va abonati la o licenta, va putem trimite licente suplimentare pentru alte computere. Pentru aceasta avem nevoie de Numerele
de Licenta de pe acele computere. Puteti gasi Numarul de Licenta de pe computer in optiunea Menu / Help / Utilizatori si Licente.
Trimiteti-ne doar Numarul de Licenta pentru fiecare computer si va vom trimite suplimentar pe mail informatii despre licenta
suplimentara. Ne puteti contacta prin Menu / Help / General Feedback.
Anumite restrictii vor fi aplicate. Aveti drept de utilizare a licentei dumneavoastra pe:
- un computer la cabinet,
- un computer acasa,
- un laptop.
Daca va aflati in alta situatie decat cele mentionate, va rugam sa ne contactati pentru gasirea unei solutii.
Licenta este personala, si poate fi utilizata doar de dumneavoastra, colaboratorii dumneavoastra, sau membrii familiei dumneavoastra.
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Index
Deschidere Index
Accesati modulul Index prin click pe Index tab. (Optiunea de meniu Vizualizare / Index, ⌘-I).

Utilizarea modulului Index
Modulul Index permite un acces rapid la continutul repertoarului.
Este impartit in trei zone:
- in partea stanga este un index pentru Complete Repertory capitole,
- in mijloc se afla un index grafic,
- in partea dreapta se afla un index rapid catre cele mai utilizate rubrici.
Mutati mouse-ul peste text sau imagini. Daca este posibila selectarea, cursorul se va schimba intr-o mana
actiunea.

. Dand clic puteti executa

să folosească mai multe repertorii
În cazul în care aveți o licență pentru repertorii suplimentare, indexul în capitolele repertoriului va afișa și numele repertoriului.
Complete Repertory (...)
Când faceți clic pe numele repertoriului, acesta va selecta următorul repertoriu și vă va arăta capitolele acestuia.
De asemenea, are un meniu pop-up, în care dvs. puteți selecta unul dintre repertoriile disponibile.
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Modulul Repertoar
Accesarea modulului Repertoar
Puteți accesa Repertoarul dând clic pe opțiunea Repertoar. (Optiunea de meniu Vizualizare / Repertoar, ⌘-B).
În exemplul următor, Repertoarul se deschide la rubrica Mind; Anxiety; flushes of heat, with.

Repertoarul se rearanjează automat dacă modificați mărimea ferestrei.
Când măriți fereastra, Repertoarul se va rearanja sub forma unei cărți deschise:
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Remedii si Referinte
O rubrica prezinta un text, urmat de remedii si referinte.
Remediile pot fi prezentate in 4 grade.
Gradele se disting prin prezentarea lor in diferite stiluri si culori.
In acest exemplu acestea sunt:
- gradul 4: CHAM, LYC. - gradul 4: CHAM, LYC.
- gradul 3: ABIES-N, ACON, ANAC, ANDROC, AUR, etc. - gradul 3: ABIESN, ACON, ANAC, ANDROC, AUR, etc.
- gradul 2: Alco, Bung-f, Mosch, Nit-ac, Sil, Staph. - gradul 2: Alco, Bung-f,
Mosch, Nit-ac, Sil, Staph.
- gradul 1: agath-a, agki-p, aloe, am-c, am-m, etc. - gradul 1: agath-a, agki-p, aloe,
am-c, am-m, etc.
Trimiterea la alte rubrici urmareste lista remediilor. In acest exemplu sunt 10
referinte.
Simplul clic pe o referinta conduce spre rubrica la care se face referire.

Vizualizare completa sau compacta
Ascunderea remediilor și referințelor
In vizualizare compacta, sunt prezentate doar rubricile, cu numarul de remedii pe care il contin, fara a se vedea remediile pentru a se
utiliza optim spatiul de pe ecran. (Optiunea de meniu Vizualizare / Remedii / Arată remedii, bara de butoane ). Utilizati bara de spatiu
pentru a comuta intre vizualizare completa si vizualizare compactă.
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Dacă apasați bara de spațiu de două ori, referințele vor fi ascunse rămânând doar denumirile rubricilor. Pentru a ascunde sau a arăta
toate remediile și referințele, dați dublu click pe spațiul alb al paginii. Sau dați dublu click pe eticheta unei rubrici.

Ascunderea sub rubricilor
De asemenea, este posibil să ascundeți toate rubricile secundare, arătând astfel numai rubricile de nivel superior ale repertoriului.
(Optiunea de meniu Repertoar / Numai rubrici principale, opțiunea de meniu popup Numai rubrici principale).
Această opțiune este extrem de utilă pentru persoanele care doresc să învețe structura repertoriului.
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Puteți reveni cu ușurință la afișarea tuturor rubricilor. (Optiunea de meniu Repertoar / Numai rubrici principale, opțiunea de meniu
popup Numai rubrici principale).
Puteți de asemenea să reveniți la vizualizarea repertoriului normal făcând clic pe o rubrică.

Ordinea sortarii remediilor
Ordinea implicita pentru a putea tiparii lista remediilor este cea alfabetica.
Pentru a sorta remediile in ordinea dorita. (Optiunea de meniu Vizualizare / Remedii / Sortare după importanță, opțiunea de meniu
popup Remedii / Sortare după importanță). (shift+space bar).
Sortare alfabetica

Sortare dupa importanta

Informatii suplimentare
Situand mouse-ul deasupra unui text din Repertoar informatie suplimentara este dispusa despre acel text, acolo unde este cazul.
Aceasta informatie apare intr-un mesaj in partea inferioara stanga a ferestrei.
In exemplul prezentat, mutand mouse-ul va aparea urmatoarea informatie:
Mouse-ul deasupra rubricii cu textul ABUSIVE
Acesta rubrica provine din trei surse originale:
- Kent's Repertory, pagina 1
- Barthel & Klunker's Synthetic Repertory, volumul 1, pagina 7
- Künzli's Repertorium Generale, pagina 1.
Mouse-ul deasupra remediului prescurtat LYC
Codul Remediului lyc este pentru Lycopodium clavatum.
Autorii acestei surse suntBönninghausen, Gallavardin, Jahr and Knerr.
Dublu clic pe remediu pentru a obtine informatii intr-o fereastra separata.
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Mouse-ul pe referinta Contemptous
Rubrica la care se refera este Mind; Contemptous.

Limitarea prezentarii informatiei
In plus fata de comutarea intre vizualizarea completa si compacta este posibila limitarea numarului de remedii prezentate.
acest lucru se face prin apasarea pe tastaura a Keys 1,2,3 si 4. Aceasta va limita prezentarea remediilor doar la acelea care au cel putin
gradul 1,2,3 sau 4. (Optiunea de meniu Vizualizare / Remedii / Toate gradele, bara de butoane , optiunea de meniu Vizualizare /
Remedii / Grad 2+, bara de butoane , optiunea de meniu Vizualizare / Remedii / Grad 3+, bara de butoane , optiunea de meniu
Vizualizare / Remedii / Grad 4, bara de butoane , opțiunea de meniu popup Remedii / Toate gradele, opțiunea de meniu popup
Remedii / Grad 2+, opțiunea de meniu popup Remedii / Grad 3+, opțiunea de meniu popup Remedii / Grad 4).
Exemplu, din nou rubrica Mind; Abusive:
Apasati pe tastatura Key 4.
Remedii gradul 4.
Apasati pe tastatura Key 3.
Gradele 3 si 4.

Apasati pe tastatura Key 2.
Gradele 2, 3 si 4.

Apasati pe tastatura Key 1.
Toate remediile sunt prezentate.

Marimea textului
textul poate fi marit sau micsorat. (Optiunea de meniu Vizualizare / Text micșorat, bara de butoane , optiunea de meniu Vizualizare /
Text standard, bara de butoane , optiunea de meniu Vizualizare / Text mărit, bara de butoane , opțiunea de meniu popup Text
micșorat, opțiunea de meniu popup Text standard, opțiunea de meniu popup Text mărit).
Buton Actiune
Micsorati textul.
Marime originala.
Mariti textul.

Navigare, tastatura si utilizare mouse
Navigarea prin Repertoar poate fi efectuata cu tastatura, mouse-ul, bara de butoane, sau meniul ( Menu / Navigate menu).
Deplasarea mouse-ului se face cu rotita acestuia sau cu track pad construit pe laptopuri. Unii mouse au o rotita care nu merge decat in
sus sau jos, dar cei mai moderni pot avea si o miscare stanga dreapta. Deplasarea stanga/dreapta poate fi dezactivata din meniul de
configurari Preferinte daca nu este util.
Buton Tastatura Mouse
Sus
Deplasare in
sus
Jos
Deplasare in
jos
Shift-Sus Shift-Scroll
up

Actiune
Rubrica precedenta.
Rubrica urmatoare.
Rubrica principala precedenta.
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Shift-Jos

Shift-Scroll Rubrica principala urmatoare.
up

Alt-Sus
Alt-Jos

Alt-Scroll up Rubrica precedenta pentru acelasi nivel.
Alt-Scroll
Rubrica urmatoare pentru acelasi nivel.
down
Stanga
Deplasare Pagina precedenta.
Pagina sus stanga
Dreapta Deplasare Pagina urmatoare.
Pagina jos dreapta
ShiftShiftCapitolul precedent.
Stanga
Deplasare
stanga
ShiftShiftCapitolul urmator.
Dreapta Deplasare
dreapta
Alt-Stanga
Salt inapoi in istorie.
Utilizati aceasta dupa ce ati urmarit trimiterea la o alta rubrica, apoi reveniti de unde ati
pornit.
AltSalt inainte in istorie.
Dreapta
Se foloseste in combinatie cu optiunea precedenta. Aceste doua chei sunt utilizate in mod
obisnuit in browsers web pentru a naviga inainte si inapoi intre pagini.
Shift-CmdDeschidere rapida a capitolului:
(key)
M - Mental
G - Generalitati
etc., vezi bara de meniuri pentru mai multe chei (Repertoar menu).

Index Repertoar
Repertoar arată rubricile și remediile din repertoar ca într-o carte tipărită. Această prezentare este comodă pentru citit dar nu arată
structura rubricilor din repertoar.
În Repertoar puteți vizualiza suplimentar Arbore Index, prezentând structura repertoarului. Puteți vizualiza sau ascunde Arbore Index.
(Optiunea de meniu Repertoar / Arata indexul Repertoarului, bara de butoane ).

În Arbore Index este întotdeauna subliniată rubrica selectată din Repertoar. Când treceți la o altă rubrică din Repertoar, Arborele Index
se modifică singur. De asemenea, dacă selectați o rubrică în Arbore Index, Repertoarul se va selecta cu aceeași rubrică.
Atenție cămpul sare la va ajusta implicit selecția rubricii curente. Aceste combinații de opțiuni oferă maxim de libertate de a naviga prin
repertoar.
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Copierea unei rubrici in clipboard
uneori este utila copierea unei rubrici in clipboard pentru a o putea folosi in alta aplicatie, cum ar fi un document word. (Opțiunea de
meniu popup Copiere / Copiere etichetă rubrică, opțiunea de meniu popup Copiere / Copiere rubrică și remedii).
Puteti copia numele rubricii in clipboard cu Cmd-C (Control-C).
Daca apasati Cmd-C inca o data ( tineti apasat o secunda), numele rubricii cu toate remediile se copiaza.

Selectarea Limbii
In functie de programul ales Editie sau Licenta, mai multe limbi optionale ar putea fi disponibile pentru Complete Repertory.
Optiunea limbilor disponibile poate fi selectata din meniul sau din bara de butoane. (Optiunea de meniu Repertoar / Limba / Repertoar
în engleză, opțiunea de meniu popup Limba / Repertoar în engleză). (buton steag, )
In Practitioner edition o a doua limba poate fi selectata ( optiunea depinde de licenta aleasa) pentru a prezenta textul rubricii in alta
limba.
De exemplu franceza: (Optiunea de meniu Repertoar / Limba / Repertoar alternativ în franceză, opțiunea de meniu popup Limba /
Repertoar alternativ în franceză).

Rubrici favorite
Puteți considera anumite rubrici ca fiind mai importante, și altele nu. Aceasta este în mod special adevărat când utilizați modulul
Căutare pentru a găsi rubrici.
Pentru a pune și mai multă importanță pe rubricile care sunt iportante pentru dumneavoastră, puteți să le marcați ca favorite.
Pentru a marca o rubrică drept favorită, dați click pe rubrică și apoi marcați-o. (Optiunea de meniu Repertoar / Rubrica este favorită,
opțiunea de meniu popup Rubrica este favorită).
Orice rubrică marcată drept favorită, va fi arătată subliniată.
O dată cu marcarea unei rubrici drept favorită, un câmp suplimentar va apărea în modulul Căutare, putând să restricționați căutarea
doar la rubricile favorite.

Viyualizarea grafică a repertoarului
Repertoarul este de obicei reprezentat sub formă de carte. Acest lucru este util pentru a consulta rubricile și remediile dar se
vizualizează doar parțial structura repertoarului.
Accesând Index structura ierarhică a repertoarului poate fi mai ușor vizualizat și utilizat.
În unele situații, ați putea fi interesați să vedeți conexiunea dintre rubrici, bazată pe similarități în înțelesul lor. Într-o astfel de situație o
reprezentare grafică ar putea fi mai ușoară.
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Vizualizarea grafică a unei rubrici poate fi. (Optiunea de meniu Repertoar / Arată ca grafic, ⌘-G, opțiunea de meniu popup Arată
structura repertoarului). Puteți de asemenea utiliza popup.
De exemplu, să vedem rubrica Mental; Furie; seara agr.; tremurături cu, după mâncat . Această rubrică este construită cu ajutorul
câtorva elemente de bază:
- simptome mentale,
- furie,
- cu tremurături,
- mai rău seara,
- mai rău după ce a mâncat.
Întrucât rubrica conține un singur remediu, ar putea fi foarte interesant să considerăm rubrici similare cele cu mai putine din aceste
elemente.
Vizualizarea grafică ne arată foarte ușor relația dintre aceste rubrici.
Sunt diferite modele de vizualizare, fiecare cu un scop specific.
Structura repertoarului (Optiunea de meniu Repertoar / Arată structura repertoarului, opțiunea de meniu popup Arată structura
repertoarului).
Această vizualizare este instrumentul perfect pentru a studia structura repertoarului.
Rubrici generice (Optiunea de meniu Repertoar / Arată rubricile generice, opțiunea de meniu popup Arată rubricile generice).
Această vizualizare vă ajută să selectați mai multe rubrici generice, ca de exemplu rubria de mai sus.

Vizualizare Structură Repertoar

Linia verticală arată nivelul rubricii, începând de la Mental și terminând cu Tremurat, cu, după mâncat.
În partea stângă veți regăsi rubricile polare. În acest exemplu, vedeți perechea Amel. - Agr..
În partea stângă găsiți rubrici cu descrieri mai detliate ale simptomului.
În partea dreaptă vedeți rubricile conexe.
Dacă dați dublu clic pe una dintre rubrici aceasta va deveni noua rubrică selectată.
În vizualizarea grafică puteți adăuga rubrici analizei. Opțiunea pentru aceasta se găsește în meniul popup al rubricii.
Pentru a reveni în vizualizare normală accesați butonul
popup conține și opțiunea Arată text.

sau debifați opțiunea din meniul Meniu / Repertoar / Arată grafic. Meniul

Vedere generală rubrici
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Acest view limitează rubricile la acelea care sunt similare rubricilor selectate, dar mai generale.
Vă ajută să selectați repede alternative petru rubricile care conțin doar puține remedii.
Puteți trce ușor de la un view la celălalt. (Optiunea de meniu Repertoar / Arată structura repertoarului, opțiunea de meniu popup Arată
structura repertoarului, optiunea de meniu Repertoar / Arată rubricile generice, opțiunea de meniu popup Arată rubricile generice).
Puteți trece repede între reprezentarea grafică și text fără să schimbați modul grafic selectat. (Optiunea de meniu Repertoar / Arată ca
grafic, ⌘-G).

Sugestii remediu
Uneori un pacient poate avea un simptom complet, care se regăsește în repertoar cu același nivel al detaliilor. Dar și mai des simptomul
nu este prezent cu aceleași detalii, doar parțial sau mai general.
Ca un exemplu să vedem rubrica Mental; Furie; seara agr.; tremurături cu, după mâncat . Această rubrică este construită utilizând
câteva elemente de bază:
simptome mentale,
furie,
cu tremurături
mai rău seara,
mai rău după ce a mâncat.
Rubrica conține un singur remediu. Este destul de probabil că remediu pe care îl căutați va fi găsit într-una din rubricile generale, sau
poate fi găsit combinând câteva dintre simptomele generale componente.
De exemplu:
- Mental; Furie; tremurătură, cu
- Mental; Furie; seara; agr.
- Mental; mămâncă, mâncat; după
Aceesați butonul

pentru a vedea o analiză bazată pe rubricile conexe. Analiza va apare în partea dreaptă a ecranului.
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Pentru o rubrică fără rubrici conexe, analiza va arăta doar lista remediilor din rubrică, în ordinea relevanței, așa cum sunt numărate
într-o analiză. Bineînțeles că această informație poate fi foarte utilă dar scopul meniului Sugestii remediu este acela de a vă ajuta să
găsiți alternative la lista de remedii din rubrică.
Pentru o imagine de ansamblu asupra remediilor folosite într-o analiză, inclusiv detaliile remediilor dintr-o rubrică accesați butonul
Analiza va apărea sub formă de tabel.

.

Această analiză temporară este creată în cazul curent și va fi ștearsă când se închide cazul.

Filtru remedii
Complete Dynamics
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Este posibila restricționarea afișării remediilor.
O opțiune este disponibilă în bara de instrumente, prin care puteți selecta un grup de remedii.
Sunt predefinite un număr de grupuri utilizate mai des (minerale, plante, animale, nosode). Pentru a alege un alt grup, selectati pur si
simplu optiunea Altele... si o fereastra va aparea in care puteti selecta unul din grupurile sectiunii Kingdoms & Families.

Utilizati optiunea filtru pentru a gasi imediat grupul corect al remediului: :
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Filtre standard în Repertoar
În mod normal, Repertoar arată conținutul complet al Repertoar complet.
Câteva filtre standard sunt disponibile. Le puteți selecta din bara de meniuri, sau prin meniul popup de pe marginile paginii. (Optiunea
de meniu Repertoar / Selecție Repertoar / Complet, opțiunea de meniu popup Selecție Repertoar / Complet).
Complet

Arată Repertoarul întreg fără filtrare.

Clasic

Arată doar rubricile sau remediile autorilor clasici. Aceasta limitaeză repertoarul la rubricile care
se regăsesc în principalele repertoare clasice, și remediile din repertoarele dinainte de 1930.

Autori de încredere

Arată doar autorii care sunt considerați adepți ai lui George Vithoulkas.

Kent rubrici

Repertoriul este limitat la rubrici derivate din repertoriul lui Kent.

Rubrici din Allen's
Therapeutic Pocket
Book

Repertoar limitat la rubrici provenind din Therapeutic Pocked Book a lui Allen.

CR 4.5 approx

Restricționare la rubricile și remediile utilizate în Repertoar Complete version 4.5, publicată în
1995.

Dacă un filtru este selectat, denumirea lui se regasește în antetul repertoarului. În acest fel se poate foarte ușor vedea ce repertoar
folositi.
Notă: Filtrele de repertoriu se aplică numai conținutului Complete Repertory.
În cazul în care licența dvs. acceptă utilizarea de repertorii suplimentare, sau în cazul în care ați creat singur material
repertoriu suplimentar, filtrele nu se aplică materialului respectiv.

Filtre personale în Repertoar
Este foarte simplu să creați propriile filtre în repertoar.
Filtrele personale sunt configurate în Preferințe, secțiunea Repertoar.

Pentru a adăuga un filtru nou accesați butonul

.
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Denumiți filtrul. Acest nume va fi adăugat filtrului repertoarului în Meniu / Repertoar/ Selecție .
Implicit, toți autorii se regăsesc în filtru. Pentru a edita lista de autori accesați butonul Selecție autori.
Selectați autorii care se vor regăsi în filtru. Cei mai importanți autori sunt prezenți în listă. Pentru a vizualiza toți autorii utilizați în
repertoar, debifați opțiunea Doar autorii importanți.
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Sub lista de autori , puteți selecta o perioadă. Doar sursele publicate în perioada selectată sunt incluse în filtru. Valoarea 0 semnifică
valoare neutilizată.
Alte opțiuni asle filtrelor nu necesită explicații suplimentare:
Grad minim remediu.
Mărime minimă rubrică.
Mărime maximă rubrică.
Tip de simptom.
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Editor Repertoar
Adiții personale la repertoar
Puteți face adițiile personale la repertoar cu editorul nostru Editor Repertoar.
Editorul Repertoar vă permite să creați propriile rubrici și să adăugați remedii pentru rubrici. De asemenea, puteți crea noi remedii
care nu sunt încă prezente în repertoarul curent.
Puteți adăuga note personale la rubrici, pentru a fi afișate cu rubrica.
Fiecare dintre aceste funcții va fi explicată mai jos.
Funcțiile Editorului de Repertoar sunt accesibile prin opțiunile de meniu din bara de meniu, precum și opțiunile de meniu din meniurile
pop-up de la rubrici și remedii.
Pentru câteva adiții rapide, acestea sunt foarte eficiente. În cazul în care doriți să faceți mai multe adăugiri, puteți deschide Asistentul
Editor Repertoar. Vom explica utilizarea asistentului după ce vom discuta despre diferite opțiuni.

Adăugarea rubricilor
Pentru a adăuga rubricile, deschideți mai întâi modulul Repertoar la capitolul în care doriți să creați rubrica.
Aveți acum posibilitatea de a crea o nouă rubrică. (Optiunea de meniu Repertoar / Editare / Adaugă rubrica, opțiunea de meniu popup
Editare / Adaugă rubrica).
Pentru a adăuga o subrubrică la o rubrică existentă, mai întâi selectați rubrica făcând clic pe ea, apoi creați subrubrica.
Se va deschide o casetă de dialog.

Introduceți textul rubricii, așa cum doriți să apară în repertoar. Utilizați numai litere mici, cu excepția cazului în care regulile
lingvistice impun utilizarea de litere mari. Modulul Repertoar va utiliza automat litere mari pentru a formata textul rubricii.
Selectați tipul corespunzător de rubrică. Nu trebuie să faceți acest lucru, dar aceasta va face ca rubrica nouă să se comporte ca și alte
rubrici din repertoar. Tipul rubricii este, de asemenea, utilizat de modulul Analiză, pentru a evalua mai bine remediile din rubrică.
Opțiunea Nu copia în sus trebuie bifată pentru o subrubrică ce are un sens opus decât rubrica superioară. În mod obișnuit, utilizați
acest lucru pentru o subrubrică ce indică o ameliorare a unui simptom. O ameliorare inversează sensul rubricii superioare.
Dacă ați bifat această opțiune, veți dezactiva copierea automată a remediilor noi în rubrici mai mari și mai generice.
Este, de asemenea, folosit de modulul Analiză, pentru a vedea cum apare un remediu în rubricile corelate.
După creare, puteți oricând să modificați textul și tipul rubricii. (Optiunea de meniu Repertoar / Editare / Editează rubrica, opțiunea de
meniu popup Editare / Editează rubrica).
Rețineți că puteți edita doar o rubrică ce a fost creată de dvs., nu rubricile originale ale repertoarului.
Puteți elimina o rubrică pe care ați adăugat-o. (Optiunea de meniu Repertoar / Editare / Îndepărtează rubrica, opțiunea de meniu popup
Editare / Îndepărtează rubrica).
Rețineți că puteți elimina o rubrică numai dacă nu mai conține remedii sau sub-rubrici. Acest lucru este necesar pentru a preveni
eliminarea accidentală a informațiilor valoroase.

Adăugarea de remedii
Pentru a adăuga un remediu la o rubrică, deschideți mai întâi modulul Repertoar și selectați rubrica la care doriți să adăugați remediul.
Acum aveți posibilitatea să adăugați un remediu la această rubrică. (Optiunea de meniu Repertoar / Editare / Adaugă remediu, opțiunea
de meniu popup Editare / Adaugă remediu).
Se va deschide o casetă de dialog.
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Puteți introduce una sau mai multe abrevieri pentru remediu. Numele complet de remediu va fi afișat sub câmp. Butonul OK va fi
dezactivat dacă ați introdus o abreviere incorectă.
Dacă este selectată opțiunea Copiere la rubricile generice, remediile vor fi adăugate automat la rubricile care sunt mai generice decât
rubrica selectată. Aceste rubrici sunt afișate mai jos, sub opțiune.
În cazul în care doriți să adăugați un remediu care nu există deja în repertoar, îl puteți crea cu butonul Creare remediu.
Vi se va solicita o abreviere pentru remediu și un numele complet al remediului. Abrevierea remediului pe care doriți să îl creați trebuie
să fie o abreviere care nu există deja în repertoarul standard.
După ce ați creat noul remediu, puteți schimba întotdeauna abrevierea sau numele mai târziu. (Optiunea de meniu Repertoar / Editare /
Editează remediu, opțiunea de meniu popup Editare / Editează remediu).
Dacă doriți să creșteți gradul unui remediu în repertoarul standard, trebuie doar să adăugați remediul cu un grad mai înalt. Gradul dvs.
superior va deveni mai important decât gradul original.
Puteți elimina o adăugare de remediu. (Optiunea de meniu Repertoar / Editare / Îndepărtează remediu, opțiunea de meniu popup Editare
/ Îndepărtează remediu). Rețineți că puteți să eliminați numai un remediu care a fost adăugat de dvs. Eliminarea unui remediu vă elimină
numai pe dvs. ca autor. Dacă rămân alți autori pentru același remediu, remediul nu va fi eliminat din repertoriu.
Puteți, de asemenea, elimina toate adițiile de remedii într-o rubrică. (Optiunea de meniu Repertoar / Editare / Șterge toate remediile,
opțiunea de meniu popup Editare / Șterge toate remediile).
Specificarea gradelor remediului
În loc să adăugați rapid o serie de remedii cu gradul selectat, este posibil, de asemenea, să specificați în mod explicit gradele remediilor
individuale.
Există câteva moduri de a înlocui gradul prestabilit al remediului selectat.
Următoarele exemple arată modul de adăugare a remediului bell cu gradul 2, cham cu gradul 3 și dig cu gradul 4.
Folosirea de litere mari.
Introduceți remedii cu majuscule și litere mici, în stilul utilizat în Repertoar.
Exemplu: Bell CHAM
(Gradul 4 nu poate fi reprezentat în acest fel, la el se utilizează, de asemenea, toate literele majuscule, ca la gradul 3)
Adăugați numărul gradului la abrevierea remediului.
Exemplu: bell2 cham3 dig4
Adăugați gradul la remediu, între ().
Exemple: bell(2) cham(3) dig(4)
Ultima metodă este formatul utilizat la copierea unei rubrici și a remediilor acesteia în clipboard. Acest mecanism vă permite să copiați
rapid remedii dintr-o altă rubrică. Pe cealaltă rubrică, copiați rubrica și remediile și apoi lipiți în câmpul de remedii. (Optiunea de
meniu Repertoar / Copiere / Copiere rubrică și remedii, opțiunea de meniu popup Copiere / Copiere rubrică și remedii).
Aceste mecanisme suplimentare pentru a specifica gradul remediului pot fi extrem de puternice atunci când importați remedii pe care
doriți să le copiați din surse externe.
Specificarea autorilor remediilor
În mod implicit, toate remediile pe care le adăugați la repertoar sunt asociate împreună cu dvs. ca autor. Pentru adițiile personale de
repertoar, este foarte probabil să doriți acest lucru . Dacă adăugați remedii din alte materiale sursă, cum ar fi cărți sau seminarii, este
posibil să doriți să specificați în mod explicit autorul.
Puteți adăuga un nou autor. (Optiunea de meniu Repertoar / Editare / Sursa / Creați o sursă nouă, opțiunea de meniu popup Editare /
Sursa / Creați o sursă nouă).
Puteți selecta unul dintre autori. (Optiunea de meniu Repertoar / Editare / Sursa / Selectați sursa, opțiunea de meniu popup Editare /
Sursa / Selectați sursa). După ce ați selectat un autor, acesta va deveni în mod automat autorul pentru adăugarea de remedii noi.
Puteți edita detaliile autorului selectat. (Optiunea de meniu Repertoar / Editare / Sursa / Editați informațiile despre sursă , opțiunea de
meniu popup Editare / Sursa / Editați informațiile despre sursă ).
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Vizualizați aditiile dvs. în modulul Repertoar
Când activați butonul din bara de instrumente , aditiile tale personale vor fi evidențiate cu o culoare verde deschis. În acest fel, veți
putea vedea rapid ce remedii au fost adăugate de dvs.
De asemenea, este posibil să vedeți numai aditiile dvs. personale, fără celelalte remedii. Pentru a face acest lucru, puteți crea un filtru
de Repertoar personal, selectându-vă ca autor doar pe dvs.

Adăugarea de note rubricilor
Puteți adăuga o notă personală în orice rubrică. (Optiunea de meniu Repertoar / Editare / Adaugă comentariu la rubrică, opțiunea de
meniu popup Editare / Adaugă comentariu la rubrică).
Prezența unei note va fi afișată printr-un
urmând textul rubricii.
Pentru a vedea nota, mutați mouse-ul peste textul rubricii sau faceți dublu clic pe imaginea .
Puteți edita sau elimina notele personale. (Optiunea de meniu Repertoar / Editare / Editează comenteriu la rubrică, opțiunea de meniu
popup Editare / Editează comenteriu la rubrică). Se va deschide o casetă de dialog, care nu va necesita explicații suplimentare.

Adăugarea de note de remediere
La fel cum puteți adăuga note la o rubrică, puteți adăuga și note la remedii individuale. Există funcții suplimentare pentru asta.
(Optiunea de meniu Repertoar / Editare / Adaugă comentariu de remediu, opțiunea de meniu popup Editare / Adaugă comentariu de
remediu).

Adăugarea de referințe încrucișate
O referință încrucișată este o referință de la o rubrică la alta. Pentru a crea o referință încrucișată, trebuie mai întâi să selectați rubrica
de origine, apoi rubrica de destinație.
Selectați rubrica făcând clic pe ea, apoi marcați-o ca rubrică de origine. (Optiunea de meniu Repertoar / Editare / Referință încrucișată
/ Selectați rubrica ca origine de referință încrucișată, opțiunea de meniu popup Editare / Referință încrucișată / Selectați rubrica ca
origine de referință încrucișată).
Apoi, selectați rubrica de destinație și marcați-o. (Optiunea de meniu Repertoar / Editare / Referință încrucișată / Selectați rubrica ca
destinație de referință încrucișată, opțiunea de meniu popup Editare / Referință încrucișată / Selectați rubrica ca destinație de referință
încrucișată).
Se va deschide un dialog care vă arată rubrica de origine și rubrica de destinație, cu un buton pentru a adăuga referința încrucișată.
Pentru a elimina o referință încrucișată, urmați aceeași procedură. Dialogul va afișa apoi un buton pentru a elimina referința
încrucișată.
De asemenea, puteți să faceți clic pe referința încrucișată și apoi să o eliminați. (Optiunea de meniu Repertoar / Editare / Referință
încrucișată / Eliminați referința încrucișată, opțiunea de meniu popup Editare / Referință încrucișată / Eliminați referința încrucișată).
Rețineți că puteți crea referințe încrucișate numai într-un singur repertoriu. Nu puteți crea referințe încrucișate dintr-o rubrică dintr-un
repertoriu într-o rubrică dintr-un alt repertoriu.

Lucrul cu mai multe fișiere de repertoar
Adăugările personale ale repertoarului sunt stocate în mod implicit într-un fișier numit repertory_additions.rep.
Acest fișier este stocat în folderul Complete Dynamics, în directorul Documents.
Este posibil să creați mai multe fișiere de repertoar. Utilizarea mai multor fișiere de repertoar are mai multe avantaje.
Puteți să vă păstrați datele repertoriale bine organizate, ținând împreună adiții care sunt legate între ele.
De exemplu, adițiile pe care le faceți în timpul unui anumit seminar.
De exemplu, adiții pe care le-ați copiat dintr-o anumită carte materia medica sau alt repertoar.
De exemplu, observațiile dvs. clinice.
Puteți partaja o colecție de adiții de repertoar cu alții.
Doar dați fișierul unei alte persoane și el poate folosi și adițiile.
Partajati aditiile de repertoar cu alti utilizatori
Pentru a distribui o colecție de aditii de repertoar cu o altă persoană, tot ce trebuie să faceți este să oferiți celeilalte persoane o copie a
fișierului dvs. de Repertoar. Puteti pune fisierul cu aditiile dumneavoastra pe internet, si oricine le poate folosi.
Cealalta persoana poate pune apoi fisierul in directorul Complete Dynamics,si apoi sa porneasca programul Complete Dynamics.
Aditiile dumneavoatra vor aparea apoi automat in Repertoar.
Crearea unui nou fișier Repertoar
Puteți crea cu ușurință un nou fișier de Repertoar. (Optiunea de meniu Repertoar / Editare / Fișier Repertoar / Crează un nou fișier
repertoar, opțiunea de meniu popup Editare / Fișier Repertoar / Crează un nou fișier repertoar).
Va apărea o casetă de dialog care vă va permite să specificați detaliile adițiilor dvs. de repertoar.
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În secțiunea Repertoar, puteți introduce informații despre originea adițiilor de repertoar.
Autor este persoana de la care provin informațiile. Implicit, numele dvs. este deja completat. Dacă informațiile provin de la o altă
persoană, folosiți numele celeilalte persoane (de exemplu: Kent, James Tyler).
Titlul ar trebui să ofere o descriere care să identifice originea informațiilor.
În secțiunea Editor, introduceți detaliile persoanei care a editat adițiile de repertoar. În mod implicit, numele dvs. este completat. În
anumite situații, atunci când activitatea de editare este continuată de o altă persoană, poate fi necesară modificarea acestor informații.
Pentru a crea un repertoriu de sine stătător, care va exista alături de repertoriul principal, selectați opțiunea Tip repertoriu: Repertoriu
independent.
Apar unele câmpuri suplimentare, care sunt specifice repertoriilor independente.
Un prefix de capitol. Acest prefix va fi plasat înainte de numele capitolelor din repertoriu, pentru a distinge aceste capitole de
capitolele din repertoriul principal (de exemplu, TST-MIND în loc de MIND).
Informații privind drepturile de autor. Acest lucru va fi afișat în modulul Repertoar, în partea de jos a paginii.
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Schimbarea informațiilor despre un fișier de repertoar
Puteți modifica informațiile despre un fișier de repertoar. (Optiunea de meniu Repertoar / Editare / Fișier Repertoar / Editați
informațiile despre repertoar, opțiunea de meniu popup Editare / Fișier Repertoar / Editați informațiile despre repertoar).

Selectarea unui fișier Repertoar
În mod implicit, toate adițiile pe care le faceți sunt stocate în fișierul numit repertory_additions.rep.
Dacă doriți să lucrați cu unul dintre celelalte fișiere existente, trebuie mai întâi să selectați acel fișier. (Optiunea de meniu Repertoar /
Editare / Fișier Repertoar / Alege fișierul repertoarului, opțiunea de meniu popup Editare / Fișier Repertoar / Alege fișierul
repertoarului).
Se deschide o casetă de dialog, care arată fișierele Repertoar disponibile.
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În lista din partea stângă, puteți selecta un fișier Repertoar. Partea dreaptă va arăta apoi o previzualizare a adițiilor din fișierul
Repertoar.

Asistent editor repertoar
În cazul în care doriți să faceți mai multe adiții în repertoar, poate fi convenabil să utilizați Asistentul editor repertoar. (Optiunea de
meniu Repertoar / Editare / Deschide Asistent editor repertoar, opțiunea de meniu popup Editare / Deschide Asistent editor repertoar).
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Secțiunea Selecție indică rubrica ce a fost selectată în modulul Repertoar și, când este cazul, pe ce remediu a fost făcut clic.
Secțiunea Acțiuni conține butoane pentru toate funcțiile pe care altfel le-ați accesa dintr-un meniu.
Secțiunea Adăugare rapidă remedii vă permite să adăugați rapid o serie de remedii în rubrica selectată. Această funcție necesită ca
toate abrevierile de remediu să fie corecte. Remediile vor fi adăugate automat la toate rubricile mai generice. Consultați Adăugarea de
remedii (de mai sus) pentru mai multe informații.

Importator de repertoriu
Cu modulul Repertoriu importator, puteți importa intrări repertoriu în vrac, dintr-un fișier extern. Importatorul de repertoriu recunoaște
mai multe formate de date, care sunt descrise mai jos.
Înainte de a porni importatorul, trebuie să fi creat un fișier adăugări repertoriu și să îl selectați. (Optiunea de meniu Repertoar / Editare
/ Fișier Repertoar / Alege fișierul repertoarului, opțiunea de meniu popup Editare / Fișier Repertoar / Alege fișierul repertoarului).
După ce ați selectat fișierul de repertoriu în care doriți să importați datele externe, puteți porni Importatorul de repertoriu. (Optiunea
de meniu Repertoar / Editare / Fișier Repertoar / Import din fișier text, opțiunea de meniu popup Editare / Fișier Repertoar / Import din
fișier text).
Acum se deschide modulul Importator.
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Primul pas este definirea formatului textului de intrare. Fiecare format este definit este un paragraf separat mai jos. Pentru fiecare
format, există fișiere de exemplu. Puteți găsi aceste fișiere în folderul Documente / Complete Dynamics / exemples.
Toate fișierele de exemplu au formate diferite, dar definesc exact aceleași rubrici și remedii repertorii.
Următorul pas este importul textului în Repertoriu Importator.
Textul de intrare pe care doriți să-l importați, trebuie să se conformeze formatului definit. În fișier, selectați tot textul și copiați-l în
clipboard.
Apoi, în Repertoriu importator, apăsați butonul Lipire. Textul copiat va apărea în spațiul alb mare. Dacă există o problemă cu textul,
schimbați-l în documentul original și copiați / lipiți din nou.
După importul textului, apăsați butonul Validare pentru a face câteva prime teste. Dacă se constată erori, acestea trebuie corectate mai
întâi înainte de a putea continua.
În cazul în care repertoriul dvs. conține prescurtări de remediere care nu sunt prezente în Repertoriul complet, puteți defini acum ce
remedii sunt. Definiți remediile necunoscute folosind butonul Remedii....
Odată ce nu mai există erori și toate remediile sunt definite corect, puteți importa repertoriul cu butonul Import. Apoi, închideți
Importatorul de repertoriu cu butonul Închidere.
Rețineți că importul va elimina întregul conținut care a fost anterior în fișierul repertoriu.

Formate de text de intrare
MacRep
Acest format este folosit de MacRepertory, pentru a defini completări. Selectarea acestui format nu necesită definirea altor setări.
Vă rugăm să consultați exemplele pentru detalii. Cu exemple, există și un fișier care oferă mai multe informații despre formatele de
fișiere.
Excel coli
În acest format, primele coloane definesc rubricile. Ultima coloană reține căile de remediul.
Uită-te doar la exemple, este ușor.
Alte formate
În acest format, notele de remediere sunt definite după stilurile de text.
De asemenea, puteți defini fragmentul de text care separă eticheta rubrică de remedii.
Pentru fiecare grad de remediere, puteți defini formatul. Sub setări, vedeți un exemplu despre aspectul textului formatat cu setările
selectate.
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Ierarhia rubrică este definită prin indentarea textului. Acest lucru poate fi făcut în moduri diferite.
Utilizarea caracterelor Tab. Fiecare tab din text adaugă un nivel de ierarhie.
Utilizarea spații. Începeți fiecare nivel de rubrică cu un număr de spații. Trebuie să utilizați o indentare constantă, de exemplu 48-12-16 spații.
Marje de paragraf. În textul de editare, puteți defini marginile din stânga pentru stilurile de paragrafe. Pur și simplu definiți un
stil de paragraf pentru fiecare nivel de ierarhie a rubricii și aplicați stilul respectiv pentru fiecare rubrică de același nivel.
O combinație dintre cele de mai sus. În cele mai multe cazuri, acest lucru va funcționa și el, dar dacă textul dvs. folosește o
combinație, este probabil formatat slab.
Există fișiere de exemplu pentru fiecare metodă de indentare.
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Căutare
Deschiderea modulului Cautare
Accesati modulul Cautare dand clic pe optiunea Find. (Optiunea de meniu Vizualizare / Căutare, ⌘-S).

Căutare câmpuri
În partea stânga a ecranului puteți completa ceea ce doriți să căutați. (O modalitate de a căuta ce doriți este folosind optiunea Căutare
din partea de jos a ferestrei, vezi sectiunea Căutare câmp pentru detalii utilizând acest câmp al sistemului. de cautare.)

Caută în: Selectați unde vreți să căutați.
Repertoar va căuta în repertoar.
MM va căuta în Materia Medica. Când se caută în Materia Medica alte opțiuni sunt îndepărtate, deoarece au
relevanță doar pentru Repertoar.
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Text

Introduceți fragmente de text pentru a căuta:
xyz
Orice cuvânt care începe cu xyz.
=xyz
Cuvântul trebuie să fie exact xyz.
==Abçß
Cuvântul trebuie să fie exact Abçß.
Compară literele fără corecție precum a=A sau a=ä.
*xyz
Cuvânt conținând xyz oriunde în text.
"abc xyz"
Combinație de text abc urmată de xyz
abc + def
Amandouă textele abc AND def trebuie să aibă loc.
abc+def
La fel ca mai sus, spațierea este opțională.
abc def
La fel ca mai sus, AND este implicit.
(A+ este automat inserat înainte de def.)
-abc
Textul abc NU trebuie să fie prezent în text.
Acesta se poate combina cu =, * si "" la fel ca mai sus.
Exemple:
-=dimineața
-*ation
-"din pat"
abc/def
Fie abc OR def trebuie să aibă loc ( spațierea este opțională).
Combinarea acestora este posibilă. Exemple:
patru/opt pm
(patru OR opt), AND pm.
pm patru/opt
La fel ca mai sus, ordinea nu este importantă.
"ridicare din pat" dimineața
Propoziția ridicare din pat, AND dimineața.
frică/ anxietate mulțime/oameni (frica OR anxietate) AND (multime OR oameni).
(A + este automat inserat inainte de multime)

Utilizează Dacă este bifat, caută cuvinte sinonime folosite. Vezi secțiunea Sinonime pentru mai multă informație.
cuvinte
sinonime
Remedii Introduceți prescurtarea remediului pentru a căuta.:. Apăsând butonul , localizat în parte stângă a câmpului, se
va deschide o fereastră care permite interactiv selectarea unui remediu din listă, în cazul în care nu cunoașteți
prescurtarea acestuia.
sep
Remediu sep
sep.

La fel ca mai sus, punctul poate fi folosit dar nu este obligatoriu (este necesar doar în câmpul
Căutare).

-sep

Remediu sep NU trebuie sa fie prezent în rubrică.

sep / nat-m

Fie remediul sep OR nat-m

sep nat-m

La fel ca mai sus, OR este implicit.
(A / este automat inserat inainte de nat-m)

sep/staph+nat- (sep OR staph) AND (nat-m OR mag-m)
m/mag-m
sep. staph. +
nat-m. magm.

La fel ca mai sus. (A / este automat inserat inainte de staph si inainte de mag-m)

{păianjeni}

Remedii din regnul păienjenilor.
Numele introdus între paranteze {} trebuie să se potrivească cu unul din rubrica capitolului
Regnuri & Familii. Pentru a găsi un nume, apăsați butonul
și apoi butonul Grupuri...

{animale} {păianjeni}

Grupurile de remedii pot fi combinate ca un singur remediu.
În acest exemplu, toate animalele cu excepția păianjenilor.

Min. grad
Rang
Maxim
Rangul
este %
Min.
marime
rubrica
Max.
marime
rubrica

Introduceți gradația minimă pentru remediile (1 până la 4).
Remediul găsit se află în top-X cele mai importante remedii din rubrică.
Exemplu: dacă introduceți 10, remediu poate fi în poziția 1-10 când sortați remediile după importanță.
Dacă este bifat, valoarea este luată în procente, nu ca număr absolut.
Exemplu: dacă introduceți 10, remediul trebuie să fie în primii 10%.
Intruduceti numarul minim de remedii din rubrica.

Minim
rubrici
conexe

Introduceți numărul minim de rubrici conexe în care poate apărea un remediu dat.
Rubricile conexe sunt rubrici mai specifice decât rubricile date. Pentru mai multe informații, vezi Help
secțiunea Analiză / Formule.

Introduceti numarul maxim de remedii din rubrica.
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Complete Restrict search to complete symptoms.
Symptoms A complete symtom is a symptom that consists of a Location, a Sensation, and Modalities or Concomitants.
This option is used exclusively when searching in the Complete Repertory. Other repertories generally do not
contain this information.
Repertoriu Această opțiune este afișată doar în cazul în care licența dvs. acceptă utilizarea mai multor repertorii.
Vă permite să căutați exclusiv în repertoriul care este deschis în prezent în modulul Repertoar sau în toate
repertoriile disponibile.
Capitole Apasand butonul , localizat in parte dreapta a campului, se va deschide o fereastra care permite interactiv
selectarea capitolelor.
Tipuri de Apasand butonul , localizat in parte dreapta a campului, se va deschide o fereastra care permite interactiv
rubrici
selectarea tipurilor de rubrici, ca Timp, Parti, Localizare etc...
În cazul în care licența dvs. acceptă utilizarea de repertorii suplimentare, rețineți că repertoriile suplimentare nu
au etichetat rubricile ca Timp, Parti, Localizare, etc. Orice selecție pe care o faceți aici, poate fi aplicată numai
la repertoriile care au fost pregătite corespunzător pentru acest lucru, cum ar fi Complote Repertory.
Arata
rubricile

Selectati tipul de rubrici de aratat.
Toate gasite:arata toate rubricile care corespund criteriilor de cautare.
Cel mai relevant: Arata doar cele mai relevante rubrici pentru unul sau mai multe remedii, pentru criteriul dat.
Diferentiati remediile: Arata rubricile care diferentiaza cel mai bine intre doua sau mai multe remedii, pentru
criteriile date.

Cautarea incepe automat dupa introducerea criteriilor, nu este necesar sa apasati un buton.
De notat ca pentru cautarea unui text, pentru multiple fragmente implicit este AND, iar pentru remedii este OR.
Motivul acestui lucru este ca, atunci cand introducem mai multe fragmente de text, scopul este de a restrange cautarea, in timp ce,
pentru remedii ati vrea sa obtineti un diagnostic diferentiat.

Revenirea la căutarea anterioară
Puteți reveni la o căutare anterioară dând clic pe Istorie.... Aceasta va deschide o listă conținând căutarile anterioare.

Căutare rezultat din Repertoar
Rezultatul unei cereri de cautare este prezentat in partea dreapta a ferestrei.
Nivelul de detaliere depinde ceea ce s-a cerut in Cautare. Daca sunt cautate remedii, remediile selectate vor fi incluse in rezultat. Daca
se cauta doar text, nu va fi prezent nici un remediu.
Pe scurt, rezultatul se reduce la cerinta din cautare, fara detalii care nu sunt cerute expres.
Zona rezultatului contine multe similaritati cu modulul Repertoar.:.
Navigarea se face la fel cu tastatura, mouse, bara de butoane sau optiunile din meniu.
De asemenea, layout este automat ajustat dupa marimea ferestrei.
Tip: schimbare intre prezentare ori ascundere remedii, prin apasare space, la fel ca in modulul Repertoar.
In modulul Cautare,prezentarea remediilor este limitata de anumite rubrici mici. Rubricile cu multe remedii prezinta doar
numarul remediilor.
In plus fata de optiunile de navigare din modulul Book optiunea cautare rezultat ofera posibilitatea de a sari direct la o rubrică in
Repertoar, dand pur si simplu dublu click pe o rubrica cu mouse-ul.

Cel mai relevant
Cand cautati pentru cele mai relevante rubrici pentru unul sau mai multe remedii, rezultatele aratate sunt limitate la cele mai relevante
rubrici.
In cazul in care cautati un singur remediu, rezultatul va fi acelasi cu cel din materia medica inversata. Aceasta are sens,deoarece asta
este ceea ce materia medica inversata isi propune sa faca. Ca un exemplu, sa ne uitam la cele mai relevante rubrici pentru remediun arn.
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Cand va uitati la mai multe remedii,cele mai importante rubrici pentru oricare din remedii vor fi aratate. Cand va uitati la o familie de
remedii, de exemplu paianjeni, rezultatul nu va fi acelaso ca atunci cand deschideti materia medica inversata pentru familia de
paianjeni. Materia medica inversata va face o analiza bazata pe familia ca intreg, comparaa cu alte familii, pe cand modulul Cautare va
analiza rezultatele individual pentru fiecare membru al famiiei.
Puteti utiliza posibilitatile modulului Cautare, pentru a gasi anumite rubrici relevante.
De exemplu, cel mai important criteriu de timp pentru Lycopodium.

Puteti utiliza butoanele

si

pentru a arata mai putine sau mai multe rubrici.

Diferențiere remedii
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Această funcție extrem de puternică vă permite să căutați simptome care diferențiază cel mai bine între două sau mai multe remedii.
Acesta poate fi folosit pentru a studia diferențele dintre două remedii, dar și pentru a găsi diferențele relevante într-un grup mai mare de
remedii.
Toate criteriile puternice ale modulului Căutare pot fi folosite pentru a vă concentra pe anumite arii de interes.
Rubricile selectate se încadrează în general în următoarele categorii:
Comportament opus, în cazul în care un remediu se comportă contrar cu altul.
Exemple: agravare / ameliorare, cald / rece, stânga / dreapta, aversiuni / dorințe etc.
Pentru aceste diferențe, veți vedea adesea cele două rubrici opuse care sunt afișate, ca o rubrică pentru agravări, urmată de
rubrica pentru ameliorări. Sau o rubrică pentru partea stângă, urmată de o rubrică pentru partea dreaptă.
Diferențe în legătură cu timpul, perioada, pentru un simptom similar.
Exemple: dimineața/seara, zi/noapte.
Alte diferențe, cum ar fi localizările, extensiile, simptomele concomitente etc.
Simptome particulare.
Acestea sunt simptome care sunt specifice unui remediu dat, dar nu apar la altul.
De exemplu, să aruncăm o privire asupra celor mai importante diferențe dintre remediile merc-i-r și merc-i-f în simptomele gâtului.

Puteți utiliza butoanele barei de instrumente

și

pentru a afișa mai puține rubrici sau mai multe.

Rețineți că atunci când faceți diferența între un număr mai mare de remedii, o rubrică este considerată mai importantă dacă vă ajută să
împărțiți mai bine remediile în două grupuri mai mari.
De exemplu, dacă doriți să diferențiați 10 remedii, 5 agrav. / 5 amel. diferențiază mai bine decât 1 agrav. / 9 amel. Sau dacă este
cunoscut un simptom pentru 5 dintre cele 10 remedii, acest lucru diferențiază mai bine decât dacă este cunoscut pentru 8 din 10.
De exemplu, să diferențiem modalitățile familiei Ranunculacee.
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Veți vedea că simptomul Ailments from excitement este evaluat foarte înalt, deoarece separă aproximativ jumătate din membrii familiei
de cealaltă jumătate.

Căutare rezultat în Materia Medica
Exemplul următor prezintă rezultatul atunci când căutăm în Materia Medica cuvintele dog/dogs.
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Căutarea cuvintelor se face în propoziții complete . Când căutăm combinații de cuvinte, combinațiile se aplică și propozițiilor, nu tot
textul remediului. Dacă de exemplu, căutați trei cuvinte bed too hard, cele trei cuvinte trebuie să facă parte din aceeași frază.
Rețineți că structura frazei deseori variază de la un autor la altul sau în repertoar. Nu există reguli stricte care să limiteze când începe
sau se termină o frază. În cele mai multe cazuri, aceasta nu va cauza probleme dacă utilizați Materia Medica actuală.
De la rezultat puteți sări foarte ușor la Materia Medica corespunzătoare. Cu un clic e text se deschide Materia Medica.
Dacă dați clic oriunde pe textul "Frightful dreams of mad dogs, etc. (fourteenth day)" repertoarul se deschide la pagina la care este
găsită această frază.
Dacă dați clic pe secțiunea "Sleep" repertoarul se deschide la pagina la care este găsită această secțiune.
Dacă dați clic pe titlul "Abrotanum Allen Encyclopaedia" repertoarul se deschide la remediul Abrotanum.
Rețineți că frază care se potrivește cerinței este subliniată în culoarea verde luminos.

Puteți restricționa Materia Medica să caute într-un număr de remedii sau grup de remedii. În Remedii introduceți remediile și/sau
grupurile, de exemplu 'ars bell acon' , sau '{spiders}'. Rețineți că combinații de genul 'ars+bell+acon' sunt fără sens deoarece o frază
nu poate apărea în mai mult de un repertoar.

Mai multe exemple
Exista o relatie de unu la unu intre introducerea criteriilor de căutare în domeniile menționate mai sus, și folosirea Cautare din partea
inferioară a ferestrei.
Mai multe exemple de folosire a modului de cautare sunt date in sectiunea Find field.

Diagnostic Diferențiat în modulul Căutare
In Modul CautareDiagnostic Diferentiat ne arata de asemenea o lista a celor mai relevante remedii pentru toate rubricile care sunt
gasite, similare sau analizate. (Optiunea de meniu Vizualizare / Remedii / Arată remediile DD, bara de butoane , opțiunea de meniu
popup Remedii / Arată remediile DD).
In acest exemplu, dupa criteriul de cautare during convulsions :
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Pentru a obține toate detaliile despre rubricile utilizate în diferite analize privind diagnosticul diferențiat accesați butonul
. Acesta va
creea un tabel temporar de analiză al rubricilor, organizat pe părți ale repertoarului. Analiza este stocată în cazul curent și va fi
ștearsă când se închide cazul.

Atenție, nu este util când ați găsit 1000 de rubrici.

Cuvinte sinonime
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Dacă opțiunea Folosește sinonime este bifată, fiecare cuvânt din text va fi extins cu sinonimele lui.
De exemplu: dacă am căuta cuvântul 'copil', sinonime ar putea fi: sugar, fiu, fiică, bebeluș, băiat, fată, tânăr, nou născut, adolescent.
Astfel, mai multe rubrici vor fi găsite decât cele care ar corespunde strict cuvântului tastat. Uneori acest lucru este convenabil alteori
ați dori să obțineți doar ceea ce ați tastat.
De obicei, cuvintele sinonime sunt disponibile doar pentru versiunea în limba engleză. Dacă aveți sugestii pentru sinonime care lipsesc
sau sunt incorecte vă rugăm să ne contactati. Definirea unor sinonime corecte este un proces în continuă desfășurare.

Creare sinonime
Complete Dynamics oferă posibilitatea conceperii unei liste proprii de sinonime.
propriile sinonime sunt definite într-unul sau mai multe fișiere text, care se regăsesc în dosare speciale. Dosarul este denumit Complete
Dynamics. În Windows locația este în My Documents, în OS-X este în Documents.
Un exemplu de denumire ar fi synonyms_example.txt este preinstalat în acest dosar. În acest dosar veți găsi un exemplu de cum este
definit un sinonim.
Sinonime se pot defini și pentru alte limbi decât engleza.

Partajare sinonime cu alții
Dacă doriți să partajați propriile sinonime cu alți utilizatori tot ce aveți de făcut este să le trimiteți fișierul cu definirea sinonimelor.
Când ceilalți instalează fișierul în locația specificată mai devreme, sinonimele vor fi disponibile imediat după ce restartați programul.

Sublinierea textului sau remediului căutat
Textele sau remediile căutate pot fi foarte ușor evidențiate. (Bara de butoane
ușor localizate când priviți ecranul.
sublinierea se aplică în Căutare, Repertoar și Materia Medica.

). Dacă sunt subliniate, aceste texte sau remedii pot fi

Căutarea în Repertoar
Cu opțiunea de subliniere bifată, textul din cerință va fi subliniat și în lista rezultat.
De exemplu, este căutat textul 'fear'. Atenție în modulul Căutare textul 'fear' semnifică 'orice cuvânt acre începe cu fear'. Prin urmare,
cuvintele 'fear', 'fearful', 'fearfulness' sunt de asemenea prezente.

În următorul exemplu căutăm textul 'fear' plus oricare dintre remediile 'bell' or 'stram'.
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Repertoar
La fel ca în modulul Căutare, în Repertoar se pot sublinia texte sau remedii potrivit cerinței de căutare.

În exemplul următor remediile căutate erau nosodele. Puteți vizualiza acum ce nosode există și în ce rubrici.
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Căutare în Materia Medica
Când căutați un text în Materia Medica, cuvintele găsite sunt subliniate. În exemplul următor, textul căutat a fost 'bed too hard'. Atenție,
textul 'toothache' va fi de asemenea subliniat pentru că începe cu 'too'...

Materia Medica
În Materia Medica sublinierea nu se aplică numai cuvintelor ci și frazelor selectate în modulul Căutare. frazele sunt subliniate cu o
luminozitate mai mare decât cuvintele.
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Cazuri
Deschiderea modului Cazuri
puteti accesa modulul Cazuri dand clic pe optiunea Case. (Optiunea de meniu Vizualizare / Caz, ⌘-D).

Modulul Cazuri va permite sa creati si sa gestionati fisierele pacientilor, sa inregistrati retetele pe care le-ati prescris, sa creati si sa
gestionati analizele.
Lucrul cu modulul Cazuri este asemanator lucrului cu dosare reale.
Cazurile sunt organizate pe grupuri, asa cum se organizeaza dosarele diferitelor cazuri in cabinete sau sertare in viata reala. Mai intai
se selecteaza grupul sau grupurile in care veti lucra.
Cazurile din grupurile selectate se prezinta sub forma unei liste, doar cu informatii sumare cum ar fi numele pacientului si data de
nastere. Cazurile pot fi filtrate introducand numele complet sau partial in campul din josul listei Filter.
odata selectat un caz din lista, fisierul cazului apare in partea dreapta a ecranului.
urmatorul pas este deschiderea fisierului cazului, dar mai inatai vom prezenta cateva detalii privind gestionarea cazurilor.

Selectie grupuri si crearea propriilor grupuri
Puteti considera selectorul de grupuri ca un fel de sertar.
In aceasta imagine sertarul Patients s-a deschis.
Grupurile standard sunt:
Pacienti Toate dosarele marcate 'Pacient' in descrierea cazului (mai multe
informatii mai jos) si al caror autor sunteti.
Colegi Toate dosarele marcate ca fiind 'Pacient' in descrierea cazului si care au
alt autor.
Studiu Toate dosarele marcate ca 'Studiu'. Acestea sunt toate dosarele care nu au
legătură directa cu un pacient, dar sunt pentru studiul dvs. individual.
Seminare Toate dosarele marcate 'Seminar'. Puteti crea cazuri in acest grup pentru
toate cazurile care apar in cadrul unor seminarii si training-uri.
Alte
Toate cazurile care nu pot fi incadrate in alte grupuri.
Arhivat Toate cazurile pe care le-ați arhivat.
Cazurile arhivate nu mai apar în niciunul dintre celelalte grupuri.

Puteti deschide unul sau mai multe sertare in acelasi timp. Dati clic pe un sertar pentru a-l dechide sau inchide. Dublu clic pe un sertar
il dechide si inchide in acelasi timp celelalte sertare.
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Doua sertare sunt deschise.
Lista prezinta toate cazurile marcate cu 'Studiu' sau 'Seminar'.

Bineinteles, aceste grupuri nu se potrivesc cu ce doriti dvs. Creare unor noi sertare cu propriile grupuri este usor de realizat. Cand
editati informatiile cazului puteti specifica in ce grup ar trebui incadrat. Puteti utiliza cele trei grupuri standard 'Pacient', 'Studiu' si
'Seminar' dar puteti de asemenea sa creati propriul grup. Sertarele noi se vor adauga listei in mod automat:
Sertarele Familie, Predare si Grup de lucru sunt adaugate automat la lista deoarece
in unele cazuri aceste denumiri de grupuri sunt folosite in informatiile cazului.

Selectarea cazului corect
Toate cazurile care se potrivesc grupului selectat sunt prezente in lista. Daca introduceti un text in campul Filtru, lista va fi redusa la
acele cazuri care se potrivesc textului filtrat.
Un exemplu de utilizare a filtrului:

Filtru contine criterii de filtrare pentru a selecta cazul corect. Se utilizeaza aceleasi criterii de filtrare ca pentru campul Cautare utilizat
pentru text si remedii.
In Modulul Cazuri, textul este numele care apare in lista, iar remediile sunt orice remediu care a fost prescris pacientului (sau nu a fost
prescris).
Pentru detalii va rugam sa vedeti sectiunea 'Cautare' camp.
Exemplu: pentru a cauta numele unui pacient John or Joseph,caruia i s-a prescris nux-v, dar niciodata nu i s-a prescris sulph,
introduceti doar:
john / joseph nux-v. -sulph.
( Atentie la punct dupa denumire remediu!).
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Dacă verificați opțiunea Recent, vor fi afișate doar cazurile care au fost recent modificate. Perioada standard este de 7 zile. Puteți
modifica setările din Preferințe secția Caz.

Rezumat caz
cand selectati un caz o parte din informatiile acestuia apar in partea dreapta.
Informatiile includ:
- Numele autorului cazului.
- Informatii pacient (nume, adresa, data de nastere).
O fotografie ( daca exista).
Lista celor mai recente prescriptii.
Exemple:

Crearea unui dosar
Puteti crea un dosar nou dand clic pe butonul nou. (Optiunea de meniu Caz / Caz nou, control-N).
Acest lucru va deschide o fereastra in care puteti introduce informatiile pacientilor, precum si informatiile de bază ale cazului.

Editare date caz
In sectiunea Pacient puteti introduce toate informatiile personale pe care le considerati necesare despre pacient. Apasati butonul Foto
pentru a selecta o imagine foto (gif, jpeg or png format). Fotografia va fi automat redimensionata. Indepartati fotografia existenta cu
butonul Ștergere.
Daca data de nastere a pacientului nu este cunoscuta introduceti 0.
In cazul in care nu se cunoaste data nasterii dar pacientul precizeaza varsta, puteti introduce numeric varsta in campul Anul nasterii.
Daca introduceti adresa de email a pacientului o puteti apoi accesa. (Optiunea de meniu Caz / Email pacient).
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In secțiunea Cazuri, puteți introduce informații de baza despre caz, care nu sunt legate direct de pacient.
In grupul Autor info puteti introduce numele persoanei care a creat cazul. In cea mai mare parte a cazurilor autorul esti tu, deci
informatiile sunt inregistrate automat ( sau apasa butonul Eu daca primiti cazul de la altcineva si doriti sa-l preluati).:. Informatia
autorului este utilizata pentru a plasa cazul pacientului sub oricare selectie Pacient sau grupul Colegi.
In grupul Grupuri de caz puteti selecta un grup standard, si/sau introduce in propriul grup separat de spatiu sau semicoloane.
Grupul Informatii de baza caz este util daca un caz provine de la un seminar, revista etc, si doriti sa stiti originea cazului.
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Adăugare câmpuri date pacienți
Dacă informațiile standard pe care le introduceți pentru un pacient nu sunt suficiente puteți adăuga câmpuri suplimentare. Astfel, puteți
gestiona toate informațiile în funcție de modul propriu de lucru.
Pentru a adăuga câmpuri noi unui caz accesați butonul + în partea dreaptă a ecranului.

Puteți introduce un nume sau o valoare în noul câmp.

După ce adăugați câmpuri noi, acestea sunt prezente implicit de fiecare dată când reeditați informațiile pacientului. În acest exemplu,
două noi câmpuri au fost adăugate.
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Noile informații se regăsesc și în modulul Cazuri.

Câmpurile personale dispar automat când nu mai există cazul în care au fost utilizate.

Deschiderea unui caz
Puteti decshide un dosar selectandu-l in lista, apoi clic pe butonul Deschidere. (Optiunea de meniu Caz / Deschide un caz, control-O).
Puteti, de asemenea, da dublu clic pe un caz din lista.
Cand creati un nou caz este automat deschis.
Deschizand un dosar, este prezentat un continut la care in mod normal va asteptati, referitor la acel caz:
- o parte de informatii pacient,
- un formular pentru retete,
un formular privind prezentarea tuturor analizelor dosarului
- fiecare analiza separat
- informatiile de baza ale cazului.:.
Exemplu:

Complete Dynamics

50

Puteti inchide si deschide cazul din meniul Menu / Cazuri / Inchidere caz, sau clic pe sageata
meniu Caz / Închide caz, control-C, opțiunea de meniu popup Închide caz).

in coltul din stanga sus. (Optiunea de

Gestionare retete
Puteti adauga o noua reteta prin optiunea Menu / Cazuri / Adauga reteta,sau dublu clic pe linia goala de sus din fereastra retete.
(Optiunea de meniu Caz / Adăugare prescripție, control-X, opțiunea de meniu popup Adăugare prescripție).
O noua fereastra apare, unde puteti introduce informatii legate de reteta:

Daca data nu este cunoscuta introduceti 0.
Stergeti o reteta selectandu-o in lista, apoi Stergere reteta. (Optiunea de meniu Caz / Ștergere prescripție, opțiunea de meniu popup

Complete Dynamics

51

Ștergere prescripție).
Editati o reteta cu dublu clic pe linie in lista. (Optiunea de meniu Caz / Editare prescripție, opțiunea de meniu popup Editare
prescripție).

Gestionare analize
Puteti adauga o noua analiza prin optiunea menu, sau cu dublu clic pe linia goala, sus in lista indexului analizelor. (Optiunea de meniu
Caz / Adăugare analiză, control-A, opțiunea de meniu popup Adăugare analiză).
O noua fereastra va aparea unde puteti introduce informatii legate de analiza:

Daca data nu este cunoscuta, completati 0.
stergeti o analiza selectandu-o in lista, apoi alegeti Stergere analiza. (Optiunea de meniu Caz / Ștergere analiză, opțiunea de meniu
popup Ștergere analiză).
Editati o analiza prin dublu clic pe inregistrarea din lista. (Optiunea de meniu Caz / Editare analiză, opțiunea de meniu popup Editare
analiză).
Daca doriti sa copiati o analiza, ca baza pentru una noua, utilizati Dublare analiza. (Optiunea de meniu Caz / Duplicare analiză,
control-D, opțiunea de meniu popup Duplicare analiză).
Pentru a transfera o analiza altui caz, utilizati Transferati analiza la cazul... (Optiunea de meniu Caz / Mutare analiză la cazul...,
opțiunea de meniu popup Mutare analiză la cazul...).
Daca dati clic pe una dintre analizele din lista aceasta analiza devine una care este utilizata de catre Modulul analiza (vezi sectiunea
Analiza ).

Tiparire
Puteti tipari cazul, sau parti din. (Optiunea de meniu Caz / Tipărire, ⌘-P, opțiunea de meniu popup Tipărire).
O fereastra va permite selectarea materialului de tiparit:
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Acoperire caz
Analiza curenta
Toate analizele
Fara analiza
Detalii analiză
Rubrici si remedii

Daca alegeti acesta optiune, prima pagina tiparita va contine informatiile pacientului precum si o prezentare
generala a retetelor.
Selectati aceasta optiune daca doriti sa tipariti analizele curente selectate, continand configurarile utilizate in
modulul analiza Analysis module.
Selectati aceasta optiune daca doriti tiparirea tuturor analizelor.
Selectati aceasta optiune daca nu doriti sa tipariti nici o analiza ( oar continut caz).:.
Dacă bifați această opțiune, informația pe care o introduceți în fiecare analiză va fi printată ( diagnostic,
comentarii).
Daca selectati aceasta optiune, fiecare analiza tiparita va contine o prezentare generala a tuturor remediilor
cuprinse in rubricile utilizate in analiza.
Atentie, ca urmare a restrictiilor privind copyright cel mult 20 de rubrici vor fi tiparite continand toate remediile.
Daca doriti sa tipariti mai mult de 20 de rubrici, in rubricile care contin cele mai multe remedii nu va aparea lista
remediilor.

Color
Tiparire color. Daca nu este marcata, tiparirea se va efectua alb/ negru.
Tiparire la imprimanta Selectati aceasta optiune pentru a tiparii direct la imprimanta.
Transfer fisier PDF
Selectati aceasta optiune pentru a efectua transferul catre un fisier PDF.
Clipboard
Selectati aceasta optiune pentru a inregistra o imagine a nalizei din computer in clipboard, pe care o puteti folosi
in alta aplicatie.
Imagine
Selectati aceasta optiune pentru o inregistra o imagine a analizei intr-un fisier.

Protecție cu parolă
Informațiile despre pacient pot fi protejate împotriva accesului nedorit de către alții, în timp ce sunteți departe de computer.
Pentru aceasta, puteți seta o parolă. (Optiunea de meniu Caz / Baza de date cazuri / Schimbați parola).
Dacă a fost setată o parolă, un nou buton
va apărea în modulul Case.
Când apăsați butonul respectiv, modulul carcasei va fi imediat blocat și trebuie introdusă parola pentru a-l deschide.
De asemenea, este posibil să blocați automat informațiile despre caz, după ce nu ați folosit programul de ceva timp.
Timpul înainte de blocarea automată poate fi configurat de dvs., în setările Preferințe. (Optiunea de meniu General / Preferințe).
Dacă setați ora la 0 minute, nu se va face blocarea automată.
Fiți foarte atenți când setați o parolă. În afară de tine, nimeni altcineva nu-ți cunoaște parola. Dacă uiți parola, este ca și cum ai pierde
cheile casei tale; nu mai are acces.

Arhivarea și ștergerea
Arhivarea cazurilor
Dacă nu mai doriți ca un caz să fie afișat în lista cazurilor dvs., îl puteți arhiva. (Optiunea de meniu Caz / Arhivează cazul).
După arhivarea unui caz, acesta va apărea în grupul Arhivat.
În timp ce este arhivat, puteți deschide încă cazul. Dacă aduceți modificări carcasei, acesta va fi eliminat automat din grupul Arhivat și
pus înapoi cu celelalte cazuri active.
Puteți arhiva mai multe cazuri mai vechi. (Optiunea de meniu Caz / Arhivează cazuri vechi, opțiunea de meniu popup Arhivează cazuri
vechi).
În fereastra de dialog care se deschide, puteți specifica un număr de luni. O listă arată toate cazurile care nu au fost modificate pentru
numărul dat de luni. Apoi puteți arhiva toate cazurile selectate în listă.

Ștergerea unui fișier de caz
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Dacă nu mai aveți nevoie de un dosar de caz, îl puteți șterge. (Optiunea de meniu Caz / Șterge caz).
Un caz poate fi șters numai după ce a fost arhivat.
De asemenea, este posibil ca știrile arhivate mai vechi să fie șterse automat. Există o opțiune pentru aceasta în setările Preferințe. În
mod implicit, cazurile arhivate nu sunt șterse automat.

Copii de rezervă automate
Dacă ați șters neintenționat un fișier de caz, îl puteți restaura dintr-o copie de rezervă. (Optiunea de meniu Caz / Baza de date cazuri /
Recuperați cazul de la backup).
Copiile de rezervă se fac automat.
În fiecare zi, pentru ultima lună.
În fiecare lună, pentru ultimul an.
După un an, o copie de rezervă este eliminată definitiv.
Rețineți că copiile de rezervă sunt stocate local pe computer.

Partajare caz
Partajare cazuri cu alti colegi
Sunt situatii in care doriti sa oferiti un caz sau/si analiza dvs. unui coleg, student, unui profesor sau sa o publicati pe un forum de pe
Internet.
Complete Dynamics va ofera posibilitatea sa exportati un caz, in intregime sau partial intr-un fisier. Acest fisier poate fi apoi dat unui
coleg si poate fi importat pe computerul sau. Colegul nu va avea nevoie de o versiune a aplicatiei editie Practician, ci doar de versiunea
gratuita Editie Browser, astfel ca transferul sa poata fi realizat.
Partajarea cazurilor se poate face si anonim, asigurandu-se astfel dreptul la viată privata a pacientului si a dvs.
Cum se poate face importul si exportul datelor este descris mai jos. Mai intai sa facem referire la alte functionalitati importante din
Partajare cazuri.

Sincronizarea cazurilor intre mai multe computere
Daca utilizati mai multe computere in practica dvs. veti dori sa pastrati informatiile din cazuri actualizate si sincronizate intre ele.
pentru aceasta va trebui sa actualizati mereu informatiile cazurilor dupa ce lucrati.
Cu modulul Partajare cazuri aveti doua optiuni pentru a prelua cazurile de pe un computer pe altul.
Cel mai usor mod este sa exportati o varianta intreaga a bazei de date a cazurilor pe un computer dupa care sa o importati pe alt
computer.
Acest lucru va inlocui toate informatiile cazurilor stocate pe celalalt computer.
Aceasta optiune poate fi, de asemenea, folosita cu regularitate pentru a crea o versiune de backup a bazei de date a cazurilor.
Modul cel mai avansat este sa exportati doar cazurile care au fost modificate pe un computer dupa care le importati pe celalalt
computer. In aceasta situatie, doar informatiile modificate sunt copiate si integrate in baza de date pe al doilea computer. Acest
mecanism de sincronizare chiar functioneaza cand un caz este modificat pe ambele computere!

Exportul unui singur caz
Pentru a exporta doar un caz, deschideti modulul Cazuri si selectati cazul respectiv.
Apoi, utilizati optiunea Export cazuri curente... (Optiunea de meniu Caz / Partajare / Export caz curent..., control-Y, opțiunea de meniu
popup Partajare / Export caz curent...).
O fereastra se deschide care permite selectarea partii din caz pe care doriti sa o exportati:
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Autorul informatiilor Daca nu bifati aceasta optiune numele dvs. nu va fi inclus in export.
Informatii pacient
Daca nu bifati aceasta optiune pacientul va fi anonim. Doar genul pacientului si anul nasterii vor fi folosite.
Daca aceasta optiune este bifata toate informatiile pacientului vor fi incluse in export.
Note caz
Daca aceasta optiune este bifata, informatiile de baza ale cazului vor fi incluse in export. (Informatii de baza caz,
note si grupuri).
Retete
Daca aceasta optiune este bifata, retetele prescrise vor incluse in export.
Analize
Pentru fiecare analiza din caz poti decide unde sa o exporti sau nu. faceti clic pe o linie pentru a comuta selectia pe
on/off. Butoanele Toate si Niciunul pot fi folosite pentru a selecta tot sau nimic din analize, pentru o selectie mai
rapida.
Parola
Daca introduceti o valoare aici, exportul va fi protejat prin parola. Pentru a putea fi importat trebuie sa fie
cunoscuta parola. Va recomandam sa folositi o parola pentru orice informatie doriti sa partajati, cu exceptia
cazurilor anonime pe care doriti sa le publicati pentru publicul de pe internet.
Cand sunteti pregatiti, apasati butonul OK si vi se va cere un nume pentru fisierul si locatia aleasa.
Un nume implicit va fi automat inregistrat dar puteti alege orice nume doriti.

Exportul unei singure analize
Pentru a exporta o singura analiza, deschideti cazul care contine analiza si selectati analiza pe care doriti sa o exportati.
Apoi, utilizati optiunea Export analiza curenta... (Optiunea de meniu Caz / Partajare / Export analiză curentă..., opțiunea de meniu
popup Partajare / Export analiză curentă...).
O fereastra se va deschide, care va permite sa selectati partea de caz pe care doriti sa o exportati cu acea analiza:

Pentru intelegerea campurilor vezi informatiile de mai sus.

Exportarea mai multor cazuri
Puteti exporta mai multe cazuri intr-un singur fisier. (Optiunea de meniu Caz / Partajare / Exportați mai multe cazuri..., opțiunea de
meniu popup Partajare / Exportați mai multe cazuri...).
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In lista cu cazurile, selectati pe cele care doriti sa le exportati dand click pe ele.
Puteti selecta o serie de cazuri tragand cu mouse-ul peste lista de cazuri.

Importul unui caz sau a unei analize
Cand cineva va da fisierul unui caz sau al unei analize puteti sa-l importati usor prin meniul Import. (Optiunea de meniu Caz / Partajare
/ Import..., control-I, opțiunea de meniu popup Partajare / Import...).
Cereti fisierul pe care doriti sa-l importati.
Dupa ce selectati fisierul va fi importat in baza de date a cazurilor. Fisierul este protejat cu parola, trebuie sa cunoasteti parola.
Puteti gasi locul unde se importa cazurile in grupul Colegi daca numele autorului este in fisier, altfel il puteti gasi in grupul Altele.
Dupa ce ati deschis cazul, puteti foarte usor sa modificati informatii, sa transferati o analiza unuia din cazurile dvs. (Optiunea de meniu
Caz / Mutare analiză la cazul...).

Exportul integral al bazei de date cazuri
Cand exportati baza de date cazuri integral, aveti grija sa o importati pe un calculator care sa aiba o licenta inregistrata pe numele dvs.
Pentru a exporta baza de date cazuri integral folositi meniul Export complet Baza de date cazuri. (Optiunea de meniu Caz / Partajare /
Export bază de date completă..., opțiunea de meniu popup Partajare / Export bază de date completă...).
O fereastra se deschide, permitand furnizarea unei parole care sa protejeze acest fisier ( recomandat cu strictete).

Dupa apasarea butonului OK va trebui sa dati un nume si o locatie fisierului.
Daca luati fisierul pentru un alt calculator, accesati Import. (Optiunea de meniu Caz / Partajare / Import..., control-I).

Exportul cazurilor modificate
Exportarea cazurilor modificate se face prin sincronizarea informatiilor intre mai multe calculatoare.

Complete Dynamics

56

Pentru a exporta modificarile, utilizati optiunea din meniul Export cazuri modificate. (Optiunea de meniu Caz / Partajare / Export
cazuri modificate..., opțiunea de meniu popup Partajare / Export cazuri modificate...).
O fereastra se deschide, permitand selectarea datelor care trebuie sincronizate:

Implicit, data ultimei sincronizari va fi afisata aici. In cazul in care doriti sa sincronizati toate modificarile dupa o anumita data,
schimbati pur si simplu valorile.
Pentru a avea o imagine completa a ceea ce va fi inclus in acest export, apasati butonul Detali... pentru a obtine o lista a cazurilor si a
datei ultimei lor modificari.

Importul cazurilor modificate
Cazurile modificate pot fi importate pe un alt computer. (Optiunea de meniu Caz / Partajare / Import..., control-I, opțiunea de meniu
popup Partajare / Import...).
Dupa selectarea fisierului, o fereastra se deschide continand informatii privind actiunile sincronizarii care trebuie parcurse:

Cea mai importanta parte este coloana din stanga.:. Aceasta coloane poate avea patru diferite valori:
Nou
Cazul nu este prezent in baza de date locala. Va fi creata ca noua.
Inlocuire Cazul nu este modificat in baza de date locala, dar versiunea din fisierul de export este noua. Va fi suprascris cu noile
informatii.
Imbinare Cazuri au fost modificate pe ambele computere. Informatiile din fisierul de export vor fi imbinate cu informatiile din baza de
date locala. Nici o informatie existenta nu va fi suprascrisa doar noile informatii vor fi copiate.
Ignora Acest caz apare ca nu a fost modificat pe niciunul dintre computere. Nimic nu este intreprins.
Puteti modifica actiunile pentru oricare dintre cazurile din lista. Selectati un numar de cazuri prin clic pe ele, apoi apasati butonul
Ignora, Nou, Inlocuieste, or Imbina. Apasati butonul Reset va anula si restaura toate actiunile la configurarea initiala.
Orice modificare a configurarii va fi marcata cu o culoare, pentru a indica fpatul ca valoarea este diferita de cea initiala:
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Cand o actiune este in mod explicit marcata ca noua Nou, cazul va fi copiat ca unul nou, chiar daca un caz similar exista deja in baza de
date locala. Puteti face acest lucru cand nu sunteti sigur dupa un import si gasiti doua cazuri cu acelasi nume pe care puteti sa le
verificati. In mod normal, acest lucru nu este necasar, optiunea Imbinare nu va indeparta nici o informatie.

Baza de cazuri distribuita
In mod obisnuit cazurile dumneavoastra sunt salvate intr-o baza de cazuri pe computerul dumneavoastra. Există situații în care doriți să
faceți ca unele dintre cazurile dvs. să fie disponibile altora.
Cu funcțiile Distribuire cazuri, puteți efectua un export al cazurilor selectate, care apoi pot fi importate de altcineva. În această situație,
cazurile importate fac parte din baza de date a celorlalți utilizatori.
Există totuși situații în care nu intenționăm să încorporăm cazurile în baza de date privată a altcuiva. Aici soluția este Baza de cazuri
distribuită.
O Baza de cazuri distribuită este un fișier de cazuri, în afara bazei dvs. personale de cazuri. Poate conține cazuri, exact ca și baza de
cazuri obișnuită, a dumneavoatră.
Fișierul este stocat în folderul Complete Dynamics din folderul Documents.
Poate fi distribuită și altora, oferindu-le fișierul sau plasându-l pe internet. Atunci când un alt utilizator copiază fișierul pe calculatorul
său, el poate deschide baza de date și are acces la toate cazurile.
Pentru a proteja informațiile împotriva utilizării neautorizate, fișierul poate fi protejat printr-o parolă.

Când să utilizăm o bază de cazuri distribuită.
Un grup de studiu cu colegii dumneavoastră, unde discută cazuri.
Utilizarea de un grup de colegi, în timp ce cabinetele lor sunt închise.
Publicarea unei colecții de cazuri.
Lucrul la cazuri de către mai multe persoane simultan.
O colecție de cazuri, folosită de un institut de instruire.

Crearea unei noi baze distribuite de cazuri
Puteti creea usor o noua baza distribuita de cazuri. (Optiunea de meniu Caz / Baza de date cazuri / Creați o nouă bază de date
partajată, opțiunea de meniu popup Baza de date cazuri / Creați o nouă bază de date partajată).
Se deschide un dialog:

Puteti introduce o descriere scurta a noi baze de cazuri.
Pentru a evita accesul nepermis la informatiile pacientilor va recomandam insistent sa utilizati o parola.
ApasatiOK si un nou fisier va fi creat in directorul Complete Dynamics. Numele fisierului este bazat pe numele dumneavoastra si pe
textul introdus in Descriere.
Fisierul nou de cazuri este deschis automat.

Deschide o baza de cazuri distribuita
Puteti deschide o Baza de cazuri distribuita. (Optiunea de meniu Caz / Baza de date cazuri / Deschide baza de cazuri partajată, opțiunea
de meniu popup Baza de date cazuri / Deschide baza de cazuri partajată).
O caseta se deschide, aratand numele tuturor bazelor de cazuri instalate in directorul Complete Dynamics.
Selectati fisierul corect si apasati OK.
Puteti vedea usor ce baza de cazuri este deschisa:
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Cand o baza de cazuri este deschisa puteti modifica informatiile asociate ei. (Optiunea de meniu Caz / Baza de date cazuri / Editați
informțiile despre baza de cazuri, opțiunea de meniu popup Baza de date cazuri / Editați informțiile despre baza de cazuri).
Retineti ca sub grupul Pacienti veti gasi cazurile create de dumneavoastra. Cand utilizati baza de cazuri detinuta de altcineva veti gasi
cazurile sub grupul Colegi.
In orice moment puteti sa va intoarceti la baza de cazuri personala. (Optiunea de meniu Caz / Baza de date cazuri / Utilizați baza de
cazuri standard, opțiunea de meniu popup Baza de date cazuri / Utilizați baza de cazuri standard).

Transferul cazurilor
O baza de cazuri distribuita functioneaza exact ca si baza de cazuri personala. Aceasta inseamna ca puteti crea cazuri asa cum faceti in
mod obisnuit.
Puteti sa utilizati toate functiile Partajare cazuri pentru export /import cazuri sau sincroniza modificarile cu alti utilizatori ai bazei
distribuite de cazuri.
Am adaugat un mecanism pentru a muta repede cazurile in si din baza personala de cazuri. (Optiunea de meniu Caz / Baza de date
cazuri / Transferați cazurile, opțiunea de meniu popup Baza de date cazuri / Transferați cazurile).

Pe partea stanga, vedeti cazurile in baza de cazuri distribuita ce este deschisa. Pe partea dreapta vedeti cazurile in baza proprie de
cazuri.
Cu butoanele din partea de jos, puteti copia sau muta repede in celalta parte cazurile selectate.
Selectarea cazurilor functioneaza ca de fiecare data. In acesta caseta de dialog puteti selecta mai multe cazuri in loc de unul singur.
Selectati sau deselectati un caz dand click pe el.
Puteti selecta un grup de cazuri prin selectarea cu mouse-ul.
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Cand copiati un caz ce este deja prezent in cealalta parte, cazul va fi inlocuit de cel pe care il copiati dumneavoastra.
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Analize
Pornire rapida
Pentru cei nerăbdători dintre voi...
Vă sfătuim insistent să citiți secțiunea Ajutor despre Analiză, pentru că un minim de informații despre aceasta vă va face munca
dumneavoastră mult mai eficientă.
Dacă doriți să o citiți mai târziu și să porniți imediat, acest rezumat vă dă posibilitatea să începeți într-un minut.

Incepeti cu un caz sau nu?
In multe cazuri analiza este efectuata pentru ca este legata de un pacient si doriti sa o pastrati pentru mai tarziu ca referinta.
In aceasta situatie, este recomandat sa creati mai intai un caz, sau deschideti unul existent, pentru ca analiza sa fie stocata in locatia
corecta.
Odata deschis un caz, o noua analiza poate fi adaugata cu usurinta.
Pentru informatii detaliate privind cum sa va organizati cazurile sau analizele, va rugam sa consultati sectiunea Cazuri.
Daca doriti sa efectuati o analiza rapida, in afara contextului unui caz real, nu deschideti sau creati un caz, si un caz implicit va fi in
mod automat creat ( numit Caz nenumit)iar analiza va fi stocata aici. Analiza poate fi gasita in acest caz si dupa data zilei.

Adaugare rubrici
Adaugarea unei rubrici la analiza este foarte simpla.
Mai intai selectati rubrica in modulul Repertoar. O rubrica este selectata daca este marcata prin culoarea galbena.
Apoi apasati tasta Enter. (Optiunea de meniu Caz / Adăugare rubrică, control-R).
Pentru a gasi rubrica, modulul Cautare va poate ajuta.

Cuprins
Optiuni meniu
Actiuni
(Optiunea de meniu Caz / Caz nou, control-N).
Creare caz nou, fara analiza.
(Optiunea de meniu Caz / Adăugare analiză, control-A). Adaugare analiza la un caz deschis.
(Optiunea de meniu Caz / Adăugare simptom, control-S). adaugare simptom la o analiza.
(Optiunea de meniu Caz / Adăugare rubrică, control-R). Adaugare rubrica din Repertoar la o analiza.
Efectuati aceasta din modulul Repertoar sau Cautare, dupa ce selectati o
rubrica.

Creare analiza
Deschiderea modulului Analiza
Accesati modulul Analize prin clic pe Analize. (Optiunea de meniu Vizualizare / Analiza, ⌘-R).
Presupunand ca ati deschis deja un caze si ati selectat o analiza, ecranul va arata in felul urmator:
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Fereastra este impartita in doua sectiuni:
- simptomele si rubricile care sunt folosite pentru analiza,
- rezultatele analizei.
Le vom detalia perand, incepand cu primul.
Notati ca exemplul folosit aici este continut in cazul demo care poate fi gasit in optiunea Altele, grup din modulul Cazuri. Va puteti juca
gratis cu aceste exemple. De fiecare data cand porniti aplicatia Complete Dynamics, cazul original demo este stocat in grupul Altele.

Simptome versus rubrici
Dupa ce ati colectat informatiile pacientului, cea mai traditionala abordare ar fi sa cutati rubricile din repertoar care s-ar potrivi cel
mai bine cu situatia pacientului.
Dezavantajul acestei abordari este ca pentru unele dintre simptomele pacientului o singura rubrica din repertoar este suficienta in timp
ce pentru alte simptome mai multe rubrici impreuna pot exprima plangerea. Cand mai multe rubrici sunt folosite pentru a exprima un
singur remediu, remediile care se potrivesc acelui simptom sunt in mod automat numarate, astfel incat acel simptom va avea o valoare
exagerata comparativ cu alte simptome.
De asemenea, pacientul nu-si exprima simptomele exact in termenii limbii repertoarului. O intreaga colectie de rubrici din repertoar nu
vor reprezenta in mod real plangerile pacientului, mai ales daca nu se gaseste expres nici o rubrica care sa exprime literar 100%
simptomele pacientului.
Complete Dynamics rezolva aceste probleme facand o distinctie intre simptome si rubrici.
Mai intai pot fi introduse, simptomele pacientului, asa cum sunt ele analizate. In al doilea rand, rubricile repertoarului pot fi legate de
aceste simptome.
Modulul analize poate automat compensa rezultatele analizei prin faptul ca anumite simptome sunt exprimate in unele rubrici, in timp ce
alte simptome sunt exprimate intr-un numar mai mare de rubrici. Puteti, deci, alege singuri cate rubrici considerati adecvate sa exprime
simptomele pacientului in rubricile din repertoar, fara a dezechilibra rezultatul analizei!
Simptome este limba pentru Pacient - Rubrici este limba pentru Repertoar.
Este mult mai avantajos sa folositi Simptome. Din moment ce simptomele sunt limba pentru pacient, este usor sa alocati o ordine a
importantei Simptomelor, fara a manipula explicit ordinea rubricilor individuale (noi numim aceasta importanta simptomelor si
importanta rubricilor, explicate pe larg in alta parte). Exista mai multe avantaje, dar va veti convinge singuri de acest lucru.
Bineinteles ca pentru o scurta si rapida analiza, crearea Simptomelor cazului poate impovara munca, lucru nedorit. In acest caz, nu
creati Simptome. Toate rubricile vor fi atunci ,in mod automat plasate dupa un simptom generic, invizibil dvs.
Un exemplu: Mai jos două capturi de ecran de la Demo cazul Andrew , unul fara si unul cu folosirea Simptomelor:
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Varianta cu Symptoms este mult mai clara!

Creare simptome si adaugare Rubrici
Intr-un caz deschis si o analiza selectata, un nou simptom poate fi adaugat analizei. (Optiunea de meniu Caz / Adăugare simptom,
control-S, opțiunea de meniu popup Adăugare simptom).
Pentru a sterge un simptom (si toate rubricile legate de el), selectati-l in lista fie cu mouse-ul fie din tastatura, apoi apasati tasta
Stergere. (Optiunea de meniu Caz / Ștergere selecție, opțiunea de meniu popup Ștergere selecție).
Puteti edita detalii in Simptom cu dublu clic pe el. (Optiunea de meniu Caz / Editare simptom, opțiunea de meniu popup Editare
simptom).
O rubrica este intotdeauna adaugata din modulul Repertoar sau Cautare. (Optiunea de meniu Caz / Adăugare rubrică, control-R,
opțiunea de meniu popup Adăugare rubrică la analiză). Selectati o rubrica si apasati tasta Enter. (Optiunea de meniu Caz / Adăugare
rubrică, control-R).
Rubrica va fi apoi adaugata Simptomului selectat ca simptom curent in lista de simptome.
Puteti vedea despre ce simptom este vorba in bara de instrumente in partea superioara a ecranului: :

Din bara de instrumente se poate selecta foarte usor un alt simptomsi adaugat la rubrica. Daca nici un simptom nu este definit, veti
vedea texul 'Simptom Generic'.
pentru a sterge o rubrica din analiza, selectati-o in lista apoi apasati tasta Stergere. (Optiunea de meniu Caz / Ștergere selecție).

Organizare Simptome si Rubrici
Exista poasibilitatea schimbarii ordinii modului in care Simptomele sunt organizate. Cand un simptom este selectat, poate fi mutat.
(Optiunea de meniu Navigare / Sus, bara de butoane , optiunea de meniu Navigare / Jos, bara de butoane ).
Simptomele se port sorta in mod automat prin optiunea din meniul popup:
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O rubrica poate fi mutata catre simptomul precedent sau urmator prin aceeasi optiune sau prin bara de butoane.
Intr-un simptom rubricile sunt intotdeauna sortate potrivit ordinii din Repertoar.

Rezultate
Rezultatul analizei
Odata ce simptomele si rubricile au fost adaugate analizei este timpul vizualizarii rezultatelor.
Aceste rezultate sunt aratate in parte dreapta a ferestrei.
In principiu, exista doua modalitati de a vizualiza rezultatul analizei:
- o prezentare generala a mai multor rezultate, pe baza aceleiasi analize.
- o prezentare detaliata o unui singur rezultat.
Alternativ, o analiză poate fi făcută pentru Regnuri & Familii în loc de remedii individuale.

Vizualizare rezultat analiza multipla
Prezentarea generala a rezultatelor multiple poate fi selectata. (Optiunea de meniu Analiză / Listă simplă, bara de butoane
Va arata asa:

).

Metoda analizei standard
Cele rezultate standard din aceastra fereastra semnifica:
Standard
Remedii mici

Acesta este rezultatul standard al unei analize, bazat pe parametri selectati.
Este acel rezultat, in care remediilor celor mai mici li se da mai mare importanta decat remediilor mari
(polychrests). Aceasta compenseaza aparitiile inegale sau remediile de-a lungul repertoarului.
Polychrests nu sunt lasate in afara analizei, doar ca importanta lor este redusa.

Rubrici mici

Este acel rezultat in care rubricilor cu doar cateva remedii li se acorda o importanta mai mare decat
celor cu multe remedii.:. In acest fel rubricile mai specifice au un impact mai mare asupra rezultatului
decat rubricile foarte frecvente.
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Bönninghausen

In acest tip de analiza un remediu este numarat avand in vedere aparitia lui in rubricile corelate din
repertoar.
Analiza Bönninghausen este utilizata in principal pentru rubricile mari si generice. De asemenea,
corectarea rubricilor polar este mai importanta. Pentru mai multa informatie vezi Analiza Bönninghausen.
Numaratoare simpla Aceasta este o numaratoare simpla, asa cum se facea in trecut cu creionul pe hartie. Pentru toate
rubricile din analiza, gradarea remediilor este pur si simplu adaugata.
Selectarea metodei de analiza care este folosita
Poate uneori nu sunteti interesati de toate metodele de analiza standard pe care Complete Dynamics vi le ofera.
Puteti decide care analize sa fie aratate si in ce ordine sa apara.
Puteți schimba acest lucru în meniul de configurare Preferințe. Vezi sectiunea Preferinte pentru mai multe detalii.
Analiza detaliata a rezultatului
cand vedeti rezultatul de mai jos, constatati ca nu exista nici un fel de numar. Tot ce vedeti este o bara in dreptul fiecarui remediu, care
arata importanta relativa a remediului. Remediile sunt sortate in ordinea importantei lor. cu cat bara colorata este mai scurta cu atat
remediul este mai putin important in rezultatul obtinut.
Daca miscati mouse-ul peste numele unui remediu, mai multe informatii detaliate sunt aratate in acea fereastra mesaj din partea de jos.
Daca mouse-ul este miscat peste chin de exemplu, mesajul care apare arata:

Aceasta inseamna ca inregistrarea numarul 4, chin suport pentru China officinalis,are o importanta relativa de 45% comparativ cu
remedii mai inalte precum (coff),si pentru ca remediul apare in 8 dintre rubricile numarate in 3 simptome.
Notati ca pentru rezultatul unei analize 'Numaratoarea simpla', scorul relativ obtinut este suma gradelor unui remediu dat. In toate
celelalte rezultate ale analizelor, remediul cel mai inalt da valoarea relativa de 100 si toate celelalte valori sunt relative la aceasta
valoare inalta.
Daca preferati sa vedeti numare in rezultat, apasati butonul. (Optiunea de meniu Analiză / Arată numerele, bara de butoane
Rezultatul va arata pe urma asa:

).

In unele situatii, este posibil sa nu vreti sortarea rezultatului dupa importanta, ci conform numarului de simptome si rubrici in care
apare remediul.
Puteti apoi sa apasati butonul , insemnand ' Sortare analiza dupa numarul de simptome'. (Optiunea de meniu Analiză / Sortare după
număr, bara de butoane ).
Remedii deja prescrise
Poate adesea sa fie mai connvenabil sa recunoasteti repede ce remedii au fost deja prescrise pacientului.
Toate remediile care au fost prescrise deja, sunt marcate cu un punct dupa numele remediului.
Cautarea legaturilor dintre rubrici si remedii
Puteti vedea imediat legatura dintre rubrici si remedii prin clic fie pe o rubrica fie pe pe remediu in fereastra rezultat.
Corespondenta remediilor cu rubricile apare marcata color.
Exemplu: clic pe o rubrica Psihomental; sensibil, suprasensibil; zgomot, la; sensibilitate dureroasa la va da urmatorul rezultat:
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Dintr-o privire puteti vedea ce remedii sunt in rubrica!
Exemplu: clic pe remediu sulph va arata urmatoarele simptome si rubrici:

Dintr-o privire puteti vedea in ce rubrici este sulph prezent. In afara de aceasta, remediul selectat este evidențiat in celelalte rezultate
ale analizelor, astfel incat veti vedea instantaneu clasamentul relativ in diferite analize.
Pana in prezent, pentru o vedere de ansamblu a mai multor analize. Sa urmarim acum o prezentare detaliata a rezultatului unei singure
analize...

Vizualizare prezentare detaliata a rezultatului unei analize
O prezentare mai detaliata a unei analize poate fi aratata fie intr-un tabel fie o reprezentare grafica, dupa preferinta. (Optiunea de
meniu Analiză / Tabel, bara de butoane , optiunea de meniu Analiză / Grafic, bara de butoane ).
Tabelul arata asa:
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Graficul arata asa:

In acest fel puteti vedea relationarea dintre rubrici si remedii intr-o singura imagine. Bineinteles ca acest lucru poate fi facut doar
pentru o analiza.
Mai jos de raster puteti vedea o caseta de selectie in care puteti comuta intre rezultatele analizelor disponibile.
Semnele sau punctele indica faptul ca remediul apare in rubrica:
Grad 1
Grad 2
Grad 3
Grad 4
Miscand mouse-ul pe deasupra, va aparea informatie detaliata despre remediu din aceasta rubrica speciifca, incluzand si numele
autorului. Informatia este prezentata si in mesajul din partea de jos. Miscand mouse-ul pe deasupra zonei albastre la intersectia
remediuluicoff cu rubrica Psihomental; buna dispozitie va fi arata urmatoarea informatie:

Daca doriti mai multe detalii, clic pe semn pentru a vzualiza informatii complete despre remediu: :
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Puteti misca mouse-ul pe deasupra unui remediu din partea de sus a rezultatului pentru a vizualiza mai multa informatie, la fel ca in
prezentarea mai multor rezultate de mai devreme. De asemenea, puteti marca rubrici si remedii dand clic pe ele:

Si bineinteles, bara de butoane

and

poate fi folosita pentru a arata numere sau schimba ordinea sortarii.

Localizarea remediului in rezultatul analizei
In unele situatii, doriti nu numai sa vizualizati primele rezultate ale analizei, dar si sa stiti exact locul unde apare un remediu in aceste
rezultate.
tot ce trebuie sa faceti este sa introduceti prescurtarea remediului in campul Localizare remediu in rezultatul de mai jos.
Analiza se redeseneaza daca este necesar, sarind peste o parte din rezultat pentru a reda vizibil remediul.
Remediul cautat este automat marcat luminos, pentru a putea fi mai usor vizibil.
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puteti tasta remediul in campul Localizare remediu si puteti de asemenea, da clic pe rezultatul grafic si tasta aici.
In aceasta situatie trebuie sa apasati butonul Escape pentru a sterge selectia.

Analize Regnuri & familii
Vizualizarea unei analize pentru Regnuri & Familii poate fi selectată. (Optiunea de meniu Analiză / regnuri și familii, bara de butoane
).
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Exemplul următor arată un caz în care Stramonium este remediul selectat.

În analize, cele mai relevante familii sunt desenate mai mari decât cele mai puțin relevante. Familiile care au o relevanță foarte mică nu
apar de loc.
Comparare familii
În exemplul dat, vedeți că cele mai relevante familii sunt Solanacee și Loganiacee. Solanaceele sunt evidente, pentru că Stramonium este
membru al Solanaceelor. Probabil doriți să știți de ce și Loganiaceele sunt considerate relevante.
Dublu click pe Solanacee sau Loganiacee. Informații extra sunt acum arătate, în rezultatul multiplelor analize pentru fiecare familie.
Prima listă a analizei este generică pentru toate remediile.

Complete Dynamics

70

Când dați dublu click pe o familie în grafic, este plasată pe partea stângă a familiei adăugate. Deci, dacă doriți să dați din nou click pe
Solanacee se va plasa între Standard și Loganiacee.

Puteți ascunde sau arăta aceste informații suplimentare de câte ori doriți. (Bara de butoane

).

Arată legăturile dintre familii și remedii.
Când studiem relevanța familiei într-o analiză, trebuie să puteți observa legăturile dintre familii și remedii.
Prin click pe o familie în grafic vedeți care este scorul remediului în analiză. De asemenea observați că familia corespunzătoare este
luminată în grafic. Acest lucru permite să vedeți rapid legăturile dintre familii.
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Dacă dați click pe numele remediului, acesta se va lumina în diferitele analize. De asemenea, toate familiile care conțin remediul sunt
luminate în grafic.

Filtru rezultat analiză
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Filtrarea rezultatului pe familii de remedii
In mod normal rezultatul unei analize arata toate remediile.
Puteti reduce rezultatele doar la acele remedii care fac parte din cele date in Kingdom, Familie, sau alte grupuri.
Pentru a realiza aceasta, pur si simplu faceti o selectie pe verticala a listei din bara de instrumente:

Cele mai frecvente grupuri folosite sunt predefinite (minerale, animale, nosode). Pentru a alege alt grup, selectati pur si simplu optiunea
Altele... si o fereasytra de dialog va aparea in care puteti selecta unul din grupele din selectie Kingdoms & Families.

Dacă bifați opțiunea Adăugare permanent la listă, grupul selectat va fi adăugat permanent la lista grupurilor standard. Data viitoare
când veți porni programul, grupul va fi în listă. Dacă mai târziu doriți să-l ștergeți, selectați grupul prin opțiunea Alte... și debifați
opțiunea.
Filtrarea rubricilor în modulul Analiză
Modulul Analiză oferă un sistem de filtrare avansat, bazat pe remediile din rubrici.
Cu acest filtru este simplu să limitezi apariția remediilor intr-o analiză sau rubrica data ("eliminarea") sau combinarea rubricilor.
Filtrul este configurat utilizând opțiunile din bara de meniuri (Meniu / Analiză / Filtru), sau meniul popup.
Opțiunile disponibile sunt:
Arată toate remediile. (Optiunea de meniu Analiză / Filtru / Arată toate remediile, shift-control-C).
Filtru este inactiv. Toate remediile sunt prezentate.
Configuare remedii în rubrică. (Optiunea de meniu Analiză / Filtru / Limitează la remediile din rubrică, shift-control-S).
Filtrul este configurat pentru remediile care apar în rubricile selectate. Remediile nu sunt în rubrică, sunt eliminate din filtru
("eliminare").
Această opțiune poate fi utilizată când o singură rubrică este selectată.
Restricționare remedii în rubrică. (Optiunea de meniu Analiză / Filtru / Limitează la remediile din rubrică, shift-control-R).
Rubricile selectate sunt utilizate pentru a restricționa filtru. Remediile care nu se regăsesc în niciuna din rubricile selectate sunt
eliminate din filtru. Această opțiune va restricționa și filtrul activ.
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Această opțiune poate fi folosită dacă cel puțin o rubrică este selectată.
Extindere remedii în rubrică. (Optiunea de meniu Analiză / Filtru / Extindere cu remediile din rubrică, shift-control-E).
Toate remediile care se regăsesc în rubricile selectate vor fi prezente. Această opțiune extinde filtrul la remediile care apar în
rubricile selectate dar care inițial au fost eliminate din filtru.
Această opțiune poate fi utilizată dacă cel puțin o rubrică este selectată.
Configurare trecere prin rubrici. (Optiunea de meniu Analiză / Filtru / Limitează la remediile din încrucișarea de rubrici).
Aceasta este o opțiune mai rapidă de a configura un filtru pentru remediile care se regăsesc în toate rubricile selectate.
Acestă opțiune poate fi folosită dacă cel puțin 2 rubrici sunt selectate.
Configurare combinarea rubricilor. (Optiunea de meniu Analiză / Filtru / Limitează la remediile din combinarea rubricilor).
Aceasta este o opțiune mai rapidă de a configura un filtru pentru remediile care apar în oricare dintre rubricile selectate.
Această opțiune poate fi folosită doar dacă cel puțin 2 rubrici sunt selectate.
În general configurați mai întâi filtrul pentru o rubrică dată, deoarece remediul ar trebui să apară în acea rubrică. Apoi finalizați filtrul
cu restrict ("ar trebui să apară și aici , arată-mi mai puțin"), sau extins ("este ok dacă apare și aici, arată-mi mai mult").
Filtru familii
Filtrare Analiza pe Familii

În graficul analizei unei familii, puteți schimba rapid filtrul remediilor din acea familie. Opțiuni pentru filtrare se găsesc în bara de
meniuri a familiei. Sunt aceleși opțiuni descrise pentru filtrarea rubricilor.
Folosind aceste opțiuni de filtrare schimbați remediul și în rezultatele analizelor. Graficul analizei unei familii nu este filtrat, deoarece
nu se bazează pe remedii ci pe familii.
Filtrare în alt model de Analiză

Puteți filtra rezultatul analizei pe familiia din care remediul face parte. Fitrul pe familii este disponibil în meniul popup al remediului.

Analize avansate
Modificarea analizelor
Acum când v-ați însușit informațiile de bază privind crearea unei analize și interpretarea rezultatelor, este momentul pentru lucruri mai
avansate, care vă vor permite ajustarea analizelor în conformitate cu interpretarea dumneavoastră personală a informațiilor
pacienților.
Subiectele prezentate sunt:
- Utilizare ponderi.
- Ponderare simptome.
- Rubrici polare și contraindicații.
- Grupuri de rubrici.
- Prezentare generală rubrică.
- Filtrare rezultate pe familii de remedii.
Mai multe acțiuni pot fi efectuate pe mai multe linii selectate simultan.

Folosirea greutatilor
Fiecarui simptom si fiecarei rubrici ii puteti atribui o greutate initiala. Asa cum atribuiti o anumita importanta simptomului unui
pacient, sau asa cum un remediu din repertoar poate fi din diferite clase, puteti atribui o anumita importanta fiecarui Simptom sau
rubrici.
Atribuindu-i o valoare ridicata, Simptomul sau Rubrica este numarata ca fiind foarte importanta in rezultatul analizei.
Si atribuindu-i greutate 0, Simptomul sau Rubrica vor fi complet excluse din analiza.
Pentru a stabili greutatea, mai intai selectati dand click cu mouse-ul pe un Simptomul sau o Rubrica.
Exista mai multe cai de a stabili greutatea:
- tastele 0 (Optiunea de meniu Caz / Pondere / Fără ponderare, bara de butoane ).
- tastele 1 (Optiunea de meniu Caz / Pondere / Pondere x1, bara de butoane ).
- tastele 2 (Optiunea de meniu Caz / Pondere / Pondere x2, bara de butoane ).
- tastele 3 (Optiunea de meniu Caz / Pondere / Pondere x3, bara de butoane ).
- tastele 4 (Optiunea de meniu Caz / Pondere / Pondere x4, bara de butoane ).
Exemplul urmator arata o analiza in care greutatile sunt stabilite (doar pentru demonstratie)
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Vedeti Bara de butoane din stanga. Intotdeauna Bara de butoane arata valoarea greutatii actuale pentru Simptomele si Rubricile
selectate.
X inainte de un Simptom sau Rubrica indica greutate 0, este exclus din analiza.

Ponderare simptome
Ponderarea simptomelor este un mecanism avansat al analiselor, care compenseaza utilizarea mai multor/ doar catorva Rubrici intr-un
Simptom. Cand ponderarea este pornita ( este normal) puteti plasa oricate rubrici doriti intr-un Simptom, fara a afecta analiza.
In analizele traditionale, trebuie sa selectati cu mare atentie rubricile pentru o analiza, deoarece daca folositi prea multe rubrici pentru
a exprima un anumit simptom, remediile care se potrivesc vor determina ca acel singur simptom sa domine analiza. La fel, daca folositi
o singura rubrica, contributia remediilor din acea rubrica nu va fi suficienta pentru intreaga analiza, comparativ cu rubricile folosite
pentru alte simptome.
Cu optiunea Ponderarea Simptomelor pornita, fiecare Simptom este numarat dupa Greutate ( vezi Folosirea greutatilor mai sus) fara a
lua in seama daca plasati o singura rubrica in el sau 10 Rubrici de exemplu.
Ponderarea Simptomelor se porneste/ opreste (on/off) din Bara de butoane prin
meniu Analiză / Balansare simptome, bara de butoane ).

, gasit in partea dreapta a ferestrei. (Optiunea de

Sa vedem un exemplu. In analiza urmatoare, multe rubrici sunt folosite pentru a exprima o durere de cap. Daca Ponderarea nu este
folosita, Glonoinum domina rezultatul, intrucat cu Ponderarea Natrum Muriaticumdevine mai evident.

Rezultatul analizei:
Fara ponderare

Cu ponderare
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Nota: Ponderarea Simptomelor nu are efect intr-o analiza de baza Numaratoare Simpla.

Rubrici polar si contraindicatii
Rubricile polar sunt doua rubrici care au intelesuri opuse.
De exmplu, sa luam un caz simplu, in care un remediu initial coff a fost prescris:

Sub Generalitati, vedem doua rubrici care amandoua au o rubrica polar:
- amel - agrav.
- dorinte - aversiune.
Este posibil sa folosim aceasta rubrica polar in analiza apasand butonul , care se gaseste in partea dreapta a ferestrei. (Optiunea de
meniu Analiză / Rubrici polare, bara de butoane ).
Acum, sub cele doua rubrici amel si dorinte, rubrica lor polar este prezenta.
Rezultatul analizei va fi de asemenea modificat, deoarece valoarea remediilor este acum corectata cu valoarea din rubrica polar.
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Remediul coff este colorat in rosu, deoarece in aceasta analiza este contraindicat.
O contraindicatie este o situatie in care remediul apare intr-o rubrica de un grad scazut (1,2 sau nu apare deloc), dar in rubrica polar
gradul este (3 sau 4).
Un exemplu mai complex este prezentat in analiza Bönninghausen:

Complete Dynamics

77

Grupuri de rubrici
Gruparea rubricilor se face atunci cand doriti ca doua sau mai multe rubrici sa se combine intr-o singura rubrica.
Exista doua moduri de grupare a rubricilor:
- Incrucisare. Doar remediile care apar in toate rubricile sunt folosite.
- Combinare.Remediile din ORICARE rubrica utilizata.
Exemple de grupari
Incrucisarea rubricilor poate fi utila cand nu exista nici o rubrica in repertoar care sa descrie exact simptomele pacientului, ci doar mai
multe rubrici generice.
De exemplu, pacientul spune ca in timpul febrei simte anxietate in pat dimineata. Repertoarul nu are o rubrica psihomental; anxietate;
dimineata; pat, in; febra, in timpul. Dar in schimbul acestora, exista doua rubrici mai generice Psihomental; anxietate; dimineata; pat,
in si psihomental; anxietate; febra fierbinteala; in timpul. Incrucisand aceste doua rubrici, un grup de rubrici se formeaza continand
doar remediile care apar in cele doua rubrici simultan.:.
Combinarea rubricilor poate fi utila cand pacientul are un simptom care nu paote fi gasit exact, dar poate fi gasit impreuna cu alte
simptome mai specifice.
De exemplu dorinta de pizza. De ce prefera pacientul atat de mult pizza? Din cauza aluatului ( alimente fainoase), rosiilor, salamului,
ansoa, branzei, sau maslinelor. Poate fi util sa combinam un numar de rubrici specifice intr-una noua, fara a perturba formula analizei,
adaugand alte rubrici specifice care nu conteaza in comparatie cu plangerile pacientului.
Crearea grupurilor de rubrici
De exemplu, un caz care reclama durere de cap ca un junghi in timp ce merge pe jos, si frica de mai multe animale:

Vrem sa incrucisam cele doua rubrici pentru a descrie impreuna durerea de cap. Selectati rubrica Cap; durere; junghi prin click pe ea,
apoi apasati butonul . (Optiunea de meniu Caz / Grupare / Grupare cu alte rubrici..., bara de butoane , opțiunea de meniu popup
Grupare / Grupare cu alte rubrici...).
O fereastra apare, in care puteti selecta rubricile care pot fi corelate cu cele selectate.
În partea de sus, selectați opțiunea încrucișa. Selectati rubrica Generalitati; mers, mers pe jos; in timpul si apasati butonul OK.
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Pentru al doilea grup vom folosi alta metoda. Selectati cele trei rubrici pentru Psihomental; frica si apasati

inca o data.

Selectati optiunea Combina,si apasati butonul ok.

Apare lista rezultatului rubricilor:
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Pentru a modifica un grup, dati click pe grupul rubricii principale si apoi pe butonul . In fereastra comutati rubricile pe on/off prin
click pe ele. De asemenea puteti indeparta o rubrica dintr-un grup prin click pe el si apasati butonul . (Optiunea de meniu Caz /
Grupare / Ștergere grupare, bara de butoane , opțiunea de meniu popup Grupare / Ștergere grupare). Pentru a indeparta complet un
grup, dati click pe grupul rubricii principale si apoi apasati butonul
. (Optiunea de meniu Caz / Grupare / Ștergere grupare, bara de
butoane , opțiunea de meniu popup Grupare / Ștergere grupare).
Există două opțiuni de meniu care vă permit să creați rapid un grup, fără a fi nevoie să selectați rubrici în dialog, așa cum se arată mai
sus.
Puteți selecta mai întâi două sau mai multe rubrici, apoi Combinați-le. (Optiunea de meniu Caz / Grupare / Combinați rubricile
selectate, opțiunea de meniu popup Grupare / Combinați rubricile selectate).
Puteți selecta mai întâi două sau mai multe rubrici, apoi încrucișați-le. (Optiunea de meniu Caz / Grupare / Încrucișează rubricile
selectate, opțiunea de meniu popup Grupare / Încrucișează rubricile selectate).
Cum se folosesc rubricile grupate intr-o analiza
Cand incrucisati mai multe rubrici, grupul contine doar acele remedii care apar in toate rubricile din acel grup. Clasa remediului va fi
cea mai joasa clasa a remediului in toate rubricile.
Cand combinati mai multe rubrici, grupul contine remediile care apar in orice rubrica din grup. Clasa remediului va fi cea mai inalta
clasa gasita pentru remediul din orice rubrica din grup.

Prezentare rubrica
Uneori este convenabil sa vizualizati o prezentare generala a tuturor rubricilor intr-o analiza impreuna cu remediile lor.
De asemenea, in cazul rubricilor grupate, este posibil sa doriti sa vedeti care remedii apar in grupul rezultat.
Pentru a avea o prezentare generala a rubricilor, alageti optiunea Arata prezentare rubrica. (Optiunea de meniu Caz / Arată prezentare
generală rubrică, control-V, opțiunea de meniu popup Mai mult / Arată prezentare generală rubrică).
Modulul Cautare se deschide, prezentand urmatoarele:
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Clasificare
Introducere in Clasificarea Remediilor
Samuel Hahnemann's Organon si Chronic Diseases ne arata ca Hahnemann nu a selectat remediile bazandu-se pe totalitatea
simptomelor care puteau fi intalnite la un pacient in situatia actuala sau anterioara. El a clasificat cu multa atentie simptomele
pacientului intr-un numar de categorii pe care si-a bazat apoi tratamentul.
Clasificarea lui Hahnemann este disponibila, pentru grupuri de utilizatori A,B,C,D sau E pentru uz personal.
Optiunile clasificarii, disponibile in bara de instrumente in partea stanga a ecranului:
Simbol Nume
Psora
Incident

Epidemic

Miasma acuta

Tendinta
mostenita
Iatrogenic

Semnificatie
Tulburari de baza.:.
Organon 6th editia § 80 (psoric miasma).
Incident biografic, lucruri care sau intamplat pacientului si au impact asupra lui.
Boli acute.
Organon § 72 (influente daunatoare).
Boli care se transmit printr-o sursa din afara: gripa, Legionella, SARS, rujeolic, urlian, si altele.(In
- intre - boli).
Organon § 73 (boli epidemice).
Boala pornind din interior, adesea fiind declansata de un incident, un stimul provenit din afara.
Plangerile sunt grave.:.
Organon § 73 (explozie tranzitorie a psorei latente).
Acele boli care au aparut la origine, care au fost transmise genetic pacientului.

Utilizator A

Utilizarea de medicamente sau vaccinuri pe care cineva le-a primit.
Organon § 74.
Infectie cu Gonorrhea.
Organon § 79 (miasma sicotica).
Infectie cu Sifilis.:.
Organon §79 (miasma sifilitica).
Gratuit pentru uz personal.

Utilizator B

Gratuit pentru uz personal.

Sicoza
Sifilis

Complete Dynamics

81

Utilizator C

Gratuit pentru uz personal.

Utilizator D

Gratuit pentru uz personal.

Utilizator E

Gratuit pentru uz personal.

Clasificarea poate fi aplicată la nivel de Simptome sau pe Rubrici individuale.
Aplicând clasificarea pe un simptom, se va aplica și asupra rubricilor din simptom. Orice setare care a fost aplicată pe Rubrici nu va
mai fi utilizată.
Vezi si cazuri Demo Exemple de clasificari simple.
Filtrare și clasificare remedii
Când clasificare Simptomelor sau Rubricilor este utilizată în analiză, remediile pentru fiecare analiză sunt filtrat automat. Această
filtrare este făcută în acord cu informațiile găsite în scrierile lui Hahnemann.
Pentru Psora, remediile sunt: toate mineralele și nosodele, plus Lach, Lyc, Sep,fără Merc.
Pentru Incident, Acut Miasmatic, Epidemic, remediile sunt: toate plantele și animalele, plus Merc, Ars, Ant-c.
Pentru Iatrogenic, remediile sunt cele găsite în rubricile Intoxicații după medicamente, și Suferințe după vaccinare.
Pentru Predispoziții moștenite, remediile sunt: toate nosodele.
Pentru alte grupe, toate remediile sunt arătate.
Clipboards
Clasele A-B-C-D-E pot fi utilizate ca și clipboard. Asignând acestea la Simptome sau rubici individuale, este foarte ușor să construim
diverite perspective asupra rezultatului.
Informatii sulimentare
Informatia privind clasificarea este limitata.
O excelenta prezentare a utilizarii clasificarii lui Hahnemanne poate fi gasita pe website http://www.classicalhomeopathy.eu

Arată importanța relativă
În analiza grafică din Tabele și Grafice, remediile sunt arătate în funcție de gradul lor, în 4 stiluri diferite. In calculul formulelor
analizei, o valoare mai rafinat decât 1-2-3-4 este utilizat pentru fiecare remediu . Ar fi important de văzut ce greutate are fiecare
remediu în rezultatul analizei. Acest lucru este foarte important în cazul în care utilizezi propriile formule de analiză.
Puteți evidenția importanța realtivă a fiecărui remediu accesând butonul
butoane ).

. (Optiunea de meniu Analiză / Arată relevanța, bara de

În vizualizare Tabele, remediile sunt evidențiate printr-un pătrat cu o lumină de o culoare închisă. Cu cât e mai închisă culoarea cu atât
mai multă importanță relativă este dată unui remediu dintr-o analiză.
Comparați cele două tablouri ale aceleiași analize. Prima imagine arată remediile cu grad de la 1 la 4, a doua imagine arată remediile
în funcție de importanța lor relativă pentru analiză.
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În grafic remediile sunt în mod normal prezentate în diferite culori și mărimi. Când se prezintă și importanța relativă toate remediile
sunt punctate cu negru și au mărime variabilă. Cu cât punctarea este mai mare cu atât mai relativă este importanța unui remediu din
analiză.
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Multiple Views
You now know how to create an analysis. You also know how to fine-tune the analysis, based upon your interpretation of the symptoms
in this particular case.
You may have assigned weights to symptoms or rubrics. You may have assigned classifications to them. You have selected an analysis
formula to weigh the importance of the remedies for the rubrics used. And maybe you have filtered the results on a given remedy
kingdom.
All these settings have helped you obtain the best analysis result, based upon your interpretation of the case.
But it is your interpretation, your view on the patient's symptoms. These symptoms are invariable, they are the observed facts that you
have collected. No matter what opinion you might have, the observed symptoms are the reality you have to work with. (Organon §18)
However, you might consider looking at these same symptoms from a different perspective, with a different view, interpret them in a
different way. You can of course change all the settings of the analysis and see what happens. But then your original analysis has
changed, and to see it again you must change back all the settings you modified.
To enable you to modify the settings of your analysis, without losing the original settings, we have created Multiple Views.

What is an Analysis View?
An Analysis View is the total of all the settings you can apply to an analysis.
Weights
Classification
Balance Symptoms
Correct Polar
Analysis formula For instance "Small Remedies"
Remedy filter
For instance "Plants"
You can create multiple views, each having their own collection of settings.
As an example, look at Demo case Andrew, analysis Multiple views.

Creating a view
You can create a new view via the menu or the toolbar. (Optiunea de meniu Analiză / Vizualizare / Adaugă un nou View, bara de
butoane , opțiunea de meniu popup Vizualizare / Adaugă un nou View).
The new view is a copy of the original view, having exactly the same settings. Any changes you make to the settings in the new view are
exclusive to that view. All the other views remain exactly like they were.
If you want, you can optionally give the new view a name.
Note that all views use exactly the same collection of symptoms and rubrics. The patient's situation is the same, it is your interpretation
that is different for each view.
You can easily switch from one view to another via the menu. (Optiunea de meniu Analiză / Vizualizare / Standard, bara de butoane
opțiunea de meniu popup Vizualizare / Standard).
You can also select a view in the toolbar.

,

If you no longer want to use the view you have selected, you can delete it. (Optiunea de meniu Analiză / Vizualizare / Șterge View-ul
curent, opțiunea de meniu popup Vizualizare / Șterge View-ul curent).
You can always change the name you have given to the view. (Optiunea de meniu Analiză / Vizualizare / Redenumește View-ul curent,
opțiunea de meniu popup Vizualizare / Redenumește View-ul curent).
You can also change the order in which the views appear in the menu or the toolbar. (Optiunea de meniu Analiză / Vizualizare / Mută
View-ul curent la stânga, opțiunea de meniu popup Vizualizare / Mută View-ul curent la stânga).

Vedeți rezultatele analizei pentru fiecare view
Zona de rezultate ale analizei, din partea dreaptă a ecranului, vă arată rezultatele analizei pentru vizualizarea selectată. Când comutați
la o altă vizualizare, rezultatele se vor schimba în cele pentru acea vizualizare.
You can also look at all the view results at the same time. (Optiunea de meniu Analiză / Multi View, bara de butoane
It will look like this:
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It is similar to the list overview for an analysis, but shows one result list per view.
At the top you see a summary of the settings used for each view.
The analysis selected for the table output style.
If the analysis uses classification, the analysis formula that is used.
The remedy filter that is used.
A small picture for each analysis setting in effect.

Diagnostic diferențial
Următorul pas după ce am făcut o analiză este Diagnosticul diferențial. Bazat pe rezultatul analizei, un număr de remedii sunt
considerate relevante și o diferențiere între ele trebuie făcută.
Sunt câteva abordări pentru asta.
Comparare remedii pentru toate simptomele din analiză, incluzând generalitățile.
Studierea diferențelor specifice pentru anumite remedii.
Studierea diferențelor în general, și investigarea simptomelor care nu sunt deja prezente în analiză.
Parte din acest studiu se va face utilizând Materia Medica.
Mare parte din muncă se poate face utilizând conținutul repertoarului.
Funcția specială Diagnostic Diferențial a Modulului Analiză ne ajută la aceasta. El formează o conexiune ușor de utilizat între analiză
și capacitatea modulului Căutare de a diferenția remediile.
Vă vom arăta cum funcționează prin câteva exemple.

Exemplu: un caz de Sepia
Următoarea analiză poate fi găsită în cazul demo Andrew, și se numește exemplu DD - cazul Sepia.
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Cu toate că Sepia înregistrează cel mai mare scor, acest lucru nu înseamnă neapărat că este remediul ce trebuie prescris. În acest caz,
am vrut să diferențiem Sepia și Nux Vomica, deoarece aceste remedii sunt complementare și ambele au un scor relativ ridicat în
analiză.
Porniți diagnosticul diferențial. (Optiunea de meniu Analiză / Wizard Diagnostic diferențial, bara de butoane
Se deschide o caseta de dialog:
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În această casetă de dialog, veți observa 3 secțiuni.
Remedii.
Aici puteți introduce abrevierile pentru remediile pe care doriți să le diferențiați.
Standard, remedii cu un scor relativ de cel puțin 50% sunt completate pentru dumneavoastră, cu un maxim de 10. În majoritatea
cazurilor, veți dori să modificați această listă.
Rubrici.
Această listă este generată pe baza rubricilor din analiză. Acesta conține toate fenomenele pentru rubricile din analiză. Dacă
doriți, puteți selecta anumite simptome din această listă pentru a genera un DD numai pentru aceste simptome.
Tipuri de rubrici.
Această secțiune vă permite să specificați pentru ce fel de simptome să faceți diferențierea.
În acest exemplu, vom schimba remediile la sep nux-v și vom lăsa celelalte secțiuni neschimbate. Intenția noastră în acest moment este
de a face un DD generic pentru toate simptomele din analiză.

Puteți muta acest dialog într-o poziție convenabilă pe ecran și lăsați-l deschis pentru a modifica rapid criteriile pentru DD. În orice
moment, îl puteți închide cu butonul Close.
Faceți clic pe butonul Aplicare pentru a începe DD cu criteriile selectate. Se va deschide modulul Find care va afișa rubricile cele mai
diferențiate pentru criteriile selectate.
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Rubricile afișate sunt în prezent cele mai multe din capitolul CAP, așa că faceți clic pe butonul
puține rubrici.

de câteva ori pentru a afișa mai

Acest lucru vă oferă o bună imagine despre diferențele relevante dintre cele două remedii, pentru lista de simptome utilizate în analiză.
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Deoarece rezultatele sunt prezentate în modulul Căutare, puteți adăuga imediat rubrici relevante la analiza dvs. și, astfel, puteți modifica
rezultatul analizei în conformitate cu noile informații furnizate.

Exemplu: un caz de Ferrum
Următoarea analiză poate fi găsită în cazul demo Andrew, și este numit DD exemplu - caz Ferrum.

După activarea DD, selectăm remediile ferr phos puls ars nat-m și dăm click pe Apply.
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Acum vă îndemnăm să exersați alegând simptome sau tipuri de rubrici, și să observați schimbarea rezultaului.

Bönninghausen
Informatii despre analiza Bönninghauses
Metoda analizei Bönninghauses nu utilizeaza un alt repertoar,ci tot Complete Repertory ca si celelalte analize. Toate rubricile din
Repertoarul Bönninghauses sunt prezente si in Complete Repertory.
Sistemul analitic Bönninghauses este o metodologie care este folosita cand simptomele pacientului o cer, nu este vorba despre un alt
repertoar specific, ci despre rubrici generale gasite care se gasesc in orice repertoar.
Diferenta consta in modul cum se face calculatia.
In loc de a cauta cum un remediu este prezentat intr-o rubrica data, este subliniat cum aparitia acestuia este corelata cu rubricile aflate
in alte parti ale repertoarului.
Calculatia este efectuata astfel:
- Ignora gradul remediului, asa cum este afisat in rubrica.
- in schimb foloseste un grad al remediului care este calculat dupa aparitia acestuia in rubricile corelate.
Se acorda mai multa importanta unui remediu daca apare in mai multe rubrici corelate in diferite sectiuni ale repertoarului ( ca
Psihomental, Cap, Generalitati etc).
- Corecteaza aparitiile din rubrica polar ( ca amel.- agrav., sau dorinta - aversiune).
In analiza Bönninghausen se utilizeaza, in general, mai mult rubrici mari si generice.
Un amestec de rubrici mici specifice si rubrici generice nu este , in general, de folos.

Modele de analiza
Cand creati o noua analiza, ea nu contine orice simptom sau rubrica.
Dar nu multe situatii, ati vrea sa utilizati simptome similare in cazuri similare.
Pentru a face acest lucru mai usor, puteti crea modele de analiza. Un model de analiza este un punct de plecare pentru o noua analiza,
care contine deja un numar predefinit de elemente. Acestea pot fi simptome, la fel cum deseori folositi rubrici.

Crearea unei analize pornind de la un model
Pentru a crea o noua analiza, trebuie mai intai sa creati un caz nou, sau sa deschideti unul existent. Vezi Creare caz si Deschidere caz.
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Puteti crea o noua analiza pornind de la un model. (Optiunea de meniu Caz / Adăugare analiză după model, control-T).
O fereastra apare, permitand selectarea unui model:

Cand selectati un model, in jumatatea inferioara a ecranului apare afisat continutul acestuia.

Crearea unui model personal de analiza
Sa creezi un model personal de analiza este foarte simplu.
Toate modelele sunt stocate intr-un fisier de cazuri special, numit Modele de analiza. Il puteti gasi in grupul de cazuri Altele, alaturi de
fisierul Cazul Demo - Andrew.
In acest fisier de cazuri puteti crea noi analize la fel cum creati in mod normal analize in alte fisiere. Insemnarile pe care le adaugati
acestei analize sunt folosite pentru a descrie modelul. Deschideti fisierul Modele de analiza si veti vedea imediat cum functioneaza!
Daca aveti deja o analiza undeva intr-un fisier si doriti s-o folositi ca un nou model, dublati analiza si transferati-o infisierul Modele de
analiza. (Optiunea de meniu Caz / Duplicare analiză, control-D, optiunea de meniu Caz / Mutare analiză la cazul...).

Partajare modele cu alti utilizatori
Puteti partaja modelul unei analize cu unul dintre colegi asa cum partajati si alte analize. Pentru detalii vezi sectiunea Cazuri partajate.
Exportul de fisiere pot fi usor partajate si pe Internet!

Formule
Utilizează propriile formule de analiză
Cea mai utilizată metodă de analiză se construiește în Complete Dynamics. Pentru mulți utilizatori aceste formule sunt singurele
utilizate.
Puteți creea și particulariza o formulă în funcție de preferințele și experiența profesională.
Pentru a creea o noua formulă de analiză deschideți Preferințe, secțiunea Analiză.
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Selectați una dintre formulele de analiză existente și apasați butonul
Noua formulă începe cu opțiunile analizei selectate în listă.

. O noua formulă este creată, pe care o puteți modifica singur.

Atenție la faptul că nu puteți modifica o formulă standard de analiză. Puteți modifica doar formulele pe care le-ați adăugat singur. Puteți
vizualiza opțiunile unei formule standard și modul cum este configurată.
Cu ajutorul cursorului puteți acorda mai multă greutate unor factori din formula de analiză. Cu cât cursorul este mutat spre dreapta
mai multă valoare este alocată acelei părți din formulă.
În descrierea de mai jos mai multe opțiuni utilizează noțiunea de rubrici conexe. Când o rubrică este o generalizare a unei rubrici mai
specifice, acea rubrică mai specifică este numită rubrică conexă a rubricii mai generale.
De exemplu: Cap; durere; dimineața; agr este mai specifică decât Generalități; durere; dimineața; agr.
De asemenea Cap; durere; dimineața; agr este mai specifică decât Cap; durere.
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Denumire formulă

Aici puteți introduce denumirea pe care o dați formulei, de exemplu Fred-1. Aceasta este denumirea
care va apărea în modulul Analiză.
Grad remediu
Configurați importanța care se va acorda gradului unui remediu într-o rubrică (1 la 4).
În configurarea inițială toate remediile au gradul 1.
Configurarea avansată face diferența între gradul 1 și 4 mai important.
Gradul mediu în rubricile conexe Când această opțiune este selectată, gradul remediului este corectat cu gradul aceluiași remediu din
rubricile conexe. Dacă remediul are gradul 4 într-o rubrică dar un grad mai mic în majoritatea
rubricilor conexe, atunci valoarea medie cea mai mică este folosită.
Când această opțiune nu este selectată, remediilor li se acordă gradul care este prezent pentru
remediul din rubrica dată.
Rubrici conexe
Dacă un remediu apare în rubrici conexe, o mai mare importanță i se poate acorda dacă apare în mai
multe rubrici conexe decât alt remediu.
Cu cât opțiunea apare mai des cu atât mai mult apariția în rubricile conexe este mai importantă.
Remedii mici
Remediile mici sunt remedii care nu sunt des întălnite în repertoar, precum Policrestele. Policrestele
sunt considerate relativ importante într-o analiză pentru că apar în multe rubrici și deseori au grade
mari.
Cu această opțiune se acordă o importantă sporită remediilor mici.
Rubrici mici
Rubricile cu multe remedii sunt adesea rubrici generale. Rubricile foarte specifice deseori au un
număr redus de remedii. Aceste rubrici mici pot fi foarte importante pentru o analiză deoarece pot
evidenția un remediu care altfel ar trece neobservat.
Cu această opțiune se acordă o importanță sporită remediilor din rubricile mici.
Completarea simptomelor
Fiecare rubrică din repertoar este o combinație a mai multor tipuri de informație. Anumite rubrici
precizează ca modalitate timpul. Alte rubrici precizează un fenomen specific, în relație cu timpul sau o
extensie, etc.
Cu cât într-o rubrică apar mai multe astfel de aspecte, cu atât mai detaliat este descris un simptom.
Cu această opțiune se acordă o importanță sporită detalierii simptomelor versus simptome generale.
Acoperire simptom
Fiecare remediu apare într-un număr de Simptome și Rubrici. Cu cât acoperirea unui remediu este mai
mare în Simptome și Rubrici cu atât mai important este remediul pentru analiză.
Cu aceasta opțiune o importanță sporită se acordă remediului care acoperă un număr cât mai mare de
simptome ale pacientului.
Utilizarea greutății factorilor
Într-o analiză, configurarea greutății poate fi atribuită pentru Simptome și Rubrici.
Cu această opțiune bifată, aceste greutăți se utilizează în formula analizei.
Fără optiune bifată, configurarea greutății este ignorată.
Balanță simptome
Această setare determină trăsăturile Balantei Simptomelor din analiza folosita de Complete Dynamics.
Balanță: Balanță dată.
Fără: Fără Balanță.
Selecție utilizator : Configurare accesata prin butonul din modulul Analiză.
Corectare rubrici polare
Această setare determină corectarea unor rubrici polare.
Corectare: Corectare rubrici polare.
Fără: Fără corectare rubrici polare.
Selecție utilizator : Configurare accesată prin butonul din modulul Analiză.
Compensare polară

Absent in polar bonus

Determină cât s-a corectat într-o rubrică.
Cu cât sunt mai multe astfel de opțiuni, remediul este complet compensat de aparițiile remediului intro rubrică polară.
A da mai multă importanță unui remediu dacă nu este prezent în rubrica polară.

Este foarte simplu de creat o analiză complet inutilă. Atenție cu această opțiune. Formulele standard au fost alese cu atenție.

Configurare avansata a formulelor
Cand creați formula unei analize proprii poate fi dificil să ajustați mereu setările la valoarea lor optimă.
În modulul Analiză puteți vizualiza rezultatul,în funcție de importanța lui relativă,după grad de la 1 la 4.
Acest lucru poate fi de mare ajutor în a verifica dacă formulele dumneavoastră de analiză au configurația dorită .
Vezi secțiunea Analiză / Config.Avansată / Arată import. relativă pentru detaliere.

Complete Dynamics

93

Materia Medica
Deschidere modul Materia Medica
Puteti accesa modulul Materia Medica dand clic pe MM. (Optiunea de meniu Vizualizare / Materia Medica, ⌘-M).

Selectia unui Remediu
Puteti introduce prescurtarea unui remediu in lista aflata mai sus in bara de instrumente. Daca nu cunoasteti prescurtarea, puteti sa va
uitati la remediu prin apasarea butonului .

Selecție Materia Medica
După ce selectați un remediu puteți alege oricare dintre Materia Medica, listate în partea stângă a ecranului. Dacă remediile selectate
nu apar in niciuna dintre ele, denumirea cărților apare în gri.

Pentru a obține un spațiu maxim de afișare puteți ascunde index-ul în bara de butoane
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Index Remedii
Pentru a accesa o listă a tuturor remediilor din repertoar, deschideți meniul popup din titlu. (Opțiunea de meniu popup Index).

Prezintă o listă cu toate remediile din repertoar. Puteți deschide repertoarul pentru un remediu dând clic pe numele lui.
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Carti si site-uri Internet disponibile
Mai multe Carti sunt disponibile in modulul Materia Medica. Disponibilitatea acestor carti poate varia, in functie de limba configurata.
Modulul Materia Medica integreaza cateva website-uri de internet care furnizeaza informatii despre remedii. disponibilitatea acestor
website-uri depinde de limba configurata.
Notati va rugam ca acest continut al website-urilor de pe Internet nu este parte a aplicatiei Complete Dynamics, sunt doar afisate in
modulul Materia Medica pentru confortul dvs.
Unele website-uri va pot cere sa platiti pentru a accesa informatia. Este politica lor de gestionare a site-ului, si nu are legatura cu
licenta programului Complete Dynamics.

Materia Medica inversata
Materia Medica Inversataarata cele mai importante simptome din repertoar pentru un remediu dat, asa cum sunt gasite in Complete
Repertory.
Nici o interpretare nu este realizata de experti umani, cum vedeti in mod normal in Materia Medica, Materia Medica Inversata se
bazeaza in intregime pe expertiza stocata in repertoar.
Pentru a accesa o rubrica din modulul Repertoar, dati dublu click pe ea.
Simptomele mai importante sunt raspandite mai mult decat cele mai putin importante, deci, puteti astfel distinge mai usor relativa
importanta a diferitelor simptome.
Puteti modifica rezultatul cu urmatoarele butoane:
Mai putine simptome.
Mai multe simptome.
Filtru In filtrarea listei pe verticala, puteti selecta criterii pentru rubricile care vor aparea in Materia Medica Inversata:
Automatic
O selectie automata este realizata pentru cele mai relevante rubrici.
Simptome confirmate
Doar remediile din clasa 3 si 4 sunt folosite. Aceasta indica simptomele care sunt
confirmate in practica.
Simptome complete
Doar simptomele complete sunt utilizate.:. Un simptom este complet cand se combina
cel putin 3 feluri diferite de informatii. Exemplu: Timp + Locatie + Extensie. :.
Confirmare & Completare Doar simptomele confirmate si complete sunt aratate.
Simptome linie rosie
Dati prioritate simptomelor care apar corelate in mai multe parti ale repertoarului.
Rubrici unice
Arata doar rubricile in care remediul apare ca remediu unic.
Diagnostic Diferentiat on/off. Daca on, arata alte remedii importante ale simptomului.

Remedii alternative în Materia Medica Inversată
Dupa ce apasati butonul
din Bara de butoane, cateva remedii suplimentare sunt aratate pentri simptome: (Optiunea de meniu
Vizualizare / Remedii / Arată remediile DD, bara de butoane , opțiunea de meniu popup Remedii / Arată remediile DD).
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Pentru fiecare simptom, cel mult 7 remedii alternative sunt aratate.
In acest exemplu, puteti vedea ca uneori aveti 7 remedii, dar alteori mai putine. Acest lucru se datoreaza faptului ca remediile unei
anumite clase se afiseaza doar daca TOATE remediile se pot afisa.
Deci daca vedeti remedii din clasa 4 sau 3 , aceasta inseamna ca nu vor fi alte remedii in acea rubrica pentru clasele 4 sau 3, dar exista
remedii de clasa 2 sau 1 care nu sunt aratate.
Daca nu este afisat nici un remediu, rubrica contine probabil 8 sau mai multe remedii cu aceeasi importanta, sau nu sunt alternative
disponibile deloc.

Detalii rubrică
Pentru a accesa detaliile complete ale rubricilor din Materia Medica Inversată apăsați butonul . (Optiunea de meniu Analiză / Tabel,
bara de butoane ). Aceasta va crea un tabel inițial de analiză a rubricilor, organizat pe secțiuni din repertoar. Analiza va fi stocată în
cazul curent și va fi ștearsă când închideți cazul.
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Materia Medica inversata pentru Regnuri si Familii
Pe langa materia medica inversata pentru un singur remediu, puteti sa cautati cele mai importante rubrici pentru un Regn sau o
Familie.
Pentru a selecta o familie, introduceti numele in acolade {}. Numele introdus trebuie sa corespunda cu numele unei rubrici din capitolul
Regnuri si Familii. Pentru a cauta un nume, apasati butonul: si apoi butonul Grupuri...
Urmatorul exemplu arata materia medica inversata pentru {paianjeni}.

Materia Medica Suplimentară
Materia medica suplimentară, creată de alți utilizatori poate fi ușor adăugată în Complete Dynamics. O Materia Medica este stocată
într-un fișier care poate fi partajată cu alți utilizatori. Pentru a instala noul fișier copiați-l în dosarul Complete Dynamics, localizat în
Documente. Apoi închideți și redeschideți Complete Dynamics. Noua Materia Medica va putea fi vizualizată automat în secțiunea MM.
Crearea unei Materia Medica noi necesită licență pentru Master Edition.

Vizualizare rapida Materia Medica
Este foarte utila o vizualizare rapida a mai multor repertoare de Materia Medica în același timp.
Opțiunea Materia Medica vizualizare rapida prezinta textul mai multor repertoare de Materia Medica în același timp. (Optiunea de
meniu Vizualizare / Materia Medica pe scurt, opțiunea de meniu popup Materia Medica pe scurt).
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Fereastra va ramane deschisa pana la inchiderea ei explicita. Astfel, puteți compara rapid remedii. Un alt remediu poate fi selectat prin
clic pe numele lui oriunde în modulul Repertoar, Cautare, sau Analiză.

Organizare Materia Medica proprie
Creare Materia Medica
Puteți crea o Materia Medica nouă. (Optiunea de meniu MM / Creare Materia Medica noua).
Întâi introduceți o denumire a fisierului. Acest fișier va fi stacat în Complete Dynamics, dosarul Document. Dați o denumire relevantă
pentru dvs.
În continuare trebuie să introduceți detalii privind propriul repertoar.
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Pentru numele autorului, numele de familie este câmp obligatoriu.
Titluleste denumirea exactă a repertoarului.
Prescurtare este un text scurt, pentru a evidenția rapid repertoarul fără a trebui să introduceți numele autorului sau întreaga denumire.
Această prescurtare este utilă în modulul Căutare,când căutați printre sursele de Materia Medica.
Dacă după ce ați creat cartea, trebuie să modificați aceste informații, deschideți editorul pentru orice remediu și faceți clic pe butonul
Detalii.

Editare remedii
Pentru a edita un remediu, selectați mai întâi repertoarul corect și remediul corect. Apoi deschideți editorul. (Optiunea de meniu MM /
Edit Materia Medica). Dacă opțiunea din meniu nu este activată, editarea nu este permisă pentru că nu sunteți autorul.
Editorul necesită câteva configurări privind formatul textului.
Paragrafe.
Linii de pauză.
Stil text bold, italic, subliniat, indice, subscript.
Orice alte stiluri utilizate vor fi ignorate. Puteți edita text direct din editor, sau adăugat prin copiere din alte surse.
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Accesați butonul Apply când ați finalizat, pentru revenire în modul de vizualizare normală.

Pentru a organiza propria Materia Medica în secțiuni individuale, adăugați linii începând cu ####, urmate de o etichetă.
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Acest exemplu crează 3 sectiuni individuale.

Crearea de capitole suplimentare
Pe lângă editarea remediilor individuale, puteți crea și capitole care sunt independente de un remediu.
Pentru a crea capitole suplimentare, deschideți editorul pentru orice remediu, apoi faceți clic pe butonul Capitole. Se va deschide un
dialog care vă permite să creați capitole și să ordonați succesiunea acestora.
Toate capitolele pe care le creați vor apărea în index. (Opțiunea de meniu popup Index).

Partajare Materia Medica cu alți utilizatori
Pentru a partaja propria Materia Medica cu alții nu aveți nevoie decât de fișierul creat. Propria Materia Medica are extensia .rep.
Rețineți că ceilalți nu pot aduce modificări acestui fișier. Editarea este restricționată la autorul creației.
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Informatii remediu
Informatii detaliate remedii
De exemplu, sa vedem rubrica Generalitati; Mancaruri si bauturi; mere;dorinte:

Daca doriti sa stiti mai multe despre un remediu dintr-o rubrica, cea mai usoara cale este de a trece mouse-ul peste numele remediului,
si sa cititi mesajul care apare in parte a stanga jos a ferestrei.
Daca mouse-ul trece peste ANT-T, mesajul arata:

Acum veti sti nu numai ca Antimonium este in clasa a 3-a ( se poate tipari), ar si ca denumirea lui completa este Antimonium tartaricum,
si se afla in aceasta rubrica deoarece cei patru autori mentionati au contribuit la aceasta informatie.
Pentru a obtine si mai multa informatie, dati dublu click pe ANT-T.
Aceasta va deschide fereastra de informatii desdpre remediu: :

Aparitii in rubricile corelate
Rubricile corelate sunt rubrici care au legatura cu rubricile care au fost vizionate pentru acest remediu.
In acest exemplu aceste rubrici sunt:
Generalitati; Mancaruri si Bauturi; lucruri placute, ca merele, dorinte
Generalitati; Mancaruri si bauturi; mere, dorinte; apa, cu dorinta pentru rece
Amandoua aceste rubrici contin de asemenea ant-t.
Cu cat numarul de aparitii in rubricile corelate este mai mare si media greutatii in aceste rubrici este mai mare cu atat mai multa
importanta se poate acorda acestui remediu.

Rubrici similare
Rubricile similare reprezintă apariția unui remediu într-o rubrică având informații similare dar mai specifice decât cele din rubrică
dată. Deseori rubricile cele mai specifice, dacă nu întotdeauna, au o Rubrică Similară numerotată de la 0, dar cu cât este mai generală
rubrica dată cu atât mai mare numărul poate fi. În general, un număr de rubrică similară foarte ridicat semnifică faptul că remediul în
discuție are o importanță mai generală, dacă acest remediu este confirmat și de rubrici corespunzătoare în altă parte în repertoar.
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Pentru acest exemplu, rubrică similară este Generalități; Mâncare și băuturi; cool lucruri, place mere, dorințe, care conțin și ant-t
(author Allen).
Rețineți: În același mod, rubrica mere; dorințe este tot o rubrică similară fructe; dorințe. În această rubrică ant-t rubrica
similară are numărul 2.
Rețineți: Numărul rubricilor similare exprimă mai multe rubrici detaliate nu mai multe rubrici generale. Apariția unui
remediu într-o rubrică generică nu crește importanța remediului în rubrica dată.

Sub rubrici
Nu sunt diferite de Rubricile Similare, exceptând faptul că rubricile conexe se regăsesc în sub rubrici ale rubricilor date.
În general, o Sub Rubrică cu număr mare semnifică faptul că remediul provine din diferite surse, și poate fi astfel considerat mai
important.
De exemplu, sub rubrica apă, cu dorință pentru rece.
Rețineți:în rubrica de mai sus fructe; dorințe numărul sub rubricii cel mai frecvent ant-t este 3.

Secțiuni
Rubrici conexe pot fi găsite oriunde în repertoar. Dacă rubricile conexe se află în mai multe sectiuni (capitole) diferite, remediul poate fi
considerat cel mai important.

Surse
Listeaza toata sursele din care provin remediile. Aceasta include cel putin numele autorului, Repertoarul sau numele revistei,anul
publicatiei.

Numarul autorului
Daca ati mai lucrat cu MacRepertory, sunteti obisnuiti sa folositi un numar in schimbul numelui autorului.
In meniul configurare Preferinte puteti selecta optiunea Numarul Autorului. Vezi sectiunea Preferinte pentru detalii.
Fereastra informatii despre remediu va afisa si numarul autorului:

Complete Dynamics

104

Salt la
Scop
Campul Salt la din stanga in partea de jos a ferestrei este folosit pentru a sari repede la o rubricadata in repertoar.
O puteti folosi pentru a sari repede la rubrici cunoscute.
Daca nu sunteti sigur ce cautati, folositi campul Cautare; campul Salt la va ajuta sa navigati repede daca stiti unde vreti sa ajungeti.

Schimbare focalizare keyboard
Pentru ca Sare la să accepte comandă de pe tastatură trebuie să fie selectat.
Apăsând tasta Tab o dată sau de două ori cursorul se mută Jump to la alt câmp. (Optiunea de meniu Vizualizare / Salt la, ⌘-J).
Pentru a sări instantaneu la repertoar apăsați tasta Enter.
Sau puteți da clic pe câmp cu mouse-ul.
Câmpul are kezboard focalizat

Câmpul nu a fost focalizat

Folosirea câmpului
În câmpul Salt la introduceți pur și simplu prima literă a rubricii la care doriți să săriți. Părțile din rubrică sunt separate prin spațiu.
În exemplul de mai jos, rubrica Mental; Frică, câini de sare la.
Introduceți un număr minim de litere pentru identificarea fiecărui fragment de rubrică. În acest exemplu, introducând m fr caine ar
trebui să fie suficient.
În timp de tastați, este furnizat feedback privind interpretarea, arătat imediat mai jos de câmpul Salt la.
În timp ce tastați, Repertoarul sare instantaneu la o nouă rubrică, la fiecare tastare.
Pe scurt: Dacă focalizarea este pe Repertoar, atingeți Tab, introduceți câteva litere pentru a ajunge la o rubrică, apoi dați Enter pentru
a refocaliza pe Repertoar. Cu puțină practică, această navigare este extrem de eficientă.
Să luăm rubrica Mental; Frică; câini, de ca exemplu și să vedem ce se întamplă în timp ce tastați.
Primul m este interpretat ca mental. În paranteze mai vedeți alte 3 alternative care încep tot cu m.
Rețineți că partea cuvântului care este posibil interpretat corect, este imprimat cu verde (m în mental, mouth, male, mirilli's themes).

Dacă bateți spațiu, această parte este completă. Mind este opțiunea confirmată pentru cele patru posibilități.

acum cea de-a doua parte a rubricii este pornita. f este interpretat ca forenoon, prima opțiune posibilă.

Nu căutăm forenoon, introduceți încă o literă. Acum este selectat fear rămânând câteva alternative.
Puncte după cuvinte (exp. fed..., feeling...) indică faptul că textul rubricii este mai lung (fed, desires to be / feeling, loss of),cuvintele au
fost omise pentru a acorda spațiu altor variante.
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Din nou, bateți spațiu pentru a confirma că este corect.

d conduce la daytime only.

do duce la doctors.

Și dog vă dă cerința . Repertoarul este deschis la Mind; Fear; dogs, of.

Dați Enter și ajungeți la rezultat!
Notă:dogs, of este colorat în verde. Aceasta din cauză că este singura interpretare a lui dog din context.
mind este colorat cu prima literă m în verde deoarece există alternative care încep cu m.
fear este colorat cu două litere verzi fe pentru că este unic. Alternativa feces, fed, feeling, feigning etc de asemenea începe cu fe.

Sa gresesti e omeneste
Bineinteles cu nu cunoasteti intreaga structura a repertoarului pe de rost. Nimeni nu o cunoaste.
Deci este posibil sa faceti in mod repetat unele greseli tastand ceva incorect.
De exemplu, vreti sa mergeti la rubrica Psihomental; amagiri; lei.
Aceasta rubrica nu exista, deoarece rubrica corecta este acum Psihomental; amagiri; pisici, feline, sees; lei.
Deci tastati m amag lei

Vedeti ca lei este imprimat in rosu, pentru ca nu se potriveste.
Nu trebuie sa va ingrijorati, schimbati cautarea prin apasarea butonului
intre campurile Salt la si Cautare.
Acesta va copia textul din campul Salt la in campul Cautare si imediat va incepe sa caute cerinta.
Modulul Cautare va arata rubricile pe care le urmariti:

Dați dublu click pe prima rubrica și Repertoarul se deschide exact unde intenționati să ajungeți.

Modulul Repertoar
Selectând o rubrica în Repertoar, câmpul Salt la completează automat textul pentru rubrica aceea. In acest fel este ușor sa găsiți
rubricile corelate.
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Exemple:
Cand selectati rubrica Psihomental; frica; caini, de; ca-l ataca, in delir, campul Salt la se completeaza automat in psiho frica dog atac.
Cand selectati rubrica Generalitati; mancaruri si bauturi; rece; bauturi, apa; agrav., campul Salt la se completeaza automat in gen
manc rece baut agrav.
Pentru fiecare parte a numelui unei rubrici, cel putin 3 litere trebuie folosite. Deseori 1 sau 2 pot fi de ajuns, dar textul poate fi prea
indescifrabil.
Cand 3 litere nu sunt de ajuns, se folosesc mai multe pentru a se face dinstinctia dintre rubrici.
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Cautare camp
Eficient si usor de folosit Cautarea:
Campul Cautare se afla jos in partea dreapta a ferestrei, permitand o cautare eficienta si rapida.

In acest camp puteti introduce toate criteriile de cautare pe care pe puteti introduce si in campurile individuale ( vezi sectiunea
Cautare).
Totusi, campul Cautare poate fi mai eficient, deoarece puteti introduce si modifica fara a fi nevoie sa faceti trecerea de la un camp la
altul.
Acest lucru poate fi foarte rapid.
Trebuie doar sa stiti cateva lucruri. In prezent este foarte simplu, deoarece de fiecare data cand introduceti criterii de cautare in
campurile individuale din modulul Cautare, randul formatat corect este automat introdus si in campul Cautare. Merge pe ambele cai,
orice introduceti in campul cautare este prezent si in cele individuale, asa cum este interpretat.

Ceea ce face campul Cautare sa fie asa de eficient este ca puteti introduce ceea ce cautati in ce ordine doriti. Daca gasiti prea multe
rubrici, pur si simplu mai tastati cativa termeni pentru a reduce rezultatul. Puteti chiar repeta unele criterii, ultima interpretare este
luata in consideratie (clasa, marime rubrica).
Puteti chiar combina folosirea campulyui Cautare cu un camp individual. Indiferent ce modifici intr-o locatie automat se reflecta si in
modificarea din alta locatie.
Aici sunt regulile:
Text
Fragmentele de text sunt interpretate ca text, la fel ca atunci cand tastati intr-un camp individual Text.
Aceeasi utilizare pentru/,+ si - seaplica aici ( vezi exemple in sectiunea Find module).
In exemplul de mai sus cautarea este data pentru cuvintul menstruatie in combinatie cu inainte sau in timpul.
Remedii Prescurtarile remediilor trebuie introduse cu punct.
In campul Remedii aceasta este optional, dar aici trebuie sa terminati cu punct pentru a evita confuzia dintre fragmente de
text sau prescurtari de remedii. Exemplu de confuzie: sep poate insemna atat sepia cat si separatie).
Aceeasi folosinta pentru / si + aplicata aici, vezi exemple in sectiunea Cautare.
In exemplul de mai sus, cautarea se face atat pentru sepia cat si pentru cimicifuga.
Nota: Chiar si remediile care nu au prescurtare ca Apis sau Bufo) trebuie terminate cu punct (apis.bufo.).
Clasificare Clasificarea minima a remediilor 1 la 4 poate fi specificata prin introducerea *1, *2, *3, sau *4. Aceasta expresie poate fi
citita ca: Toate (*) remediile cerute trebuie sa aiba acest grad sau mai mare.
alternativ, numerele 1,2,3 si 4 fara * sunt interpretate la fel ca o clasificare minima a remediilor. Deci 4 este asemenea cu
*4.
Marime
Minimum sau maximum marimii unei rubrici poate fi specificat de un numar, precedat de > sau <.
rubrica
<50 inseamna 50 remedii sau mai putine.
>10 inseamna 10 remedii sau mai multe.
Alternativ, orice numar care incepe de la 5 sau mai mare este automat interpretat ca marime maxima a rubricii. deci 50 este
asemenea cu <50.
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Exemple
Sa extindem exemplul de mai sus la o reducere a rubricilor care sa contina cel mult 50 de remedii.
Urmatoarele moduri de introduce a criteriilor vor conduce la acelasi rezultat:
sep. cimic. menstruatie inainte/in timpul *3 <50
sep. cimic. menstruatie inainte/in timpul 3 50
menstruatie sep. inainte / in timpul 3 <50 cimic.
50 menstruatie+inainte/in timpul sep./cimic. 3
menstruatie inainte /in timpul sep. 2 cimic. 200 50 3
In ultimul exemplu, vedeti cum gradatia lui 2 este inlocuita de 3 mai tarziu si cum maximum de rubrici 200 este schimbat cu 50. acest
lucru poate crea confuzie in exemplu, dar de fapt este foarte eficient in timp de cautati si doriti sa restrangeti rezultatele asa cum cautati.
Puteti introduce un nou criteriu fara sa-l stergeti pe precedentul, ultimul il respinge pur si simplu pe primul.
Recomandare: Nu uitati ca modulul de cautare text foloseste si caracterele speciale =,*si "":
=dog va cauta dog, dar nu si dogmatic.
*atie va cauta palpitatie la fel ca si transpiratie si ovulatie.
"el este" va cauta doar el si este daca se afla in aceasta ordine.
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Preferințe
Cateva optiuni ale programului sunt configurabile conform preferintelor personale. Puteți schimba această opțiune din meniul
Preferințe. (Optiunea de meniu General / Preferințe).
O fereastră se deschide, conținând câteva secțiuni.

Configurari generale

Limba program

Mai multe opttiuni de limba sunt disponibile aici.
Disponibilitatea limbilor poate varia in functie de versiunea Complete Dynamics; limbile indisponibile pot fi
adaugate.
Animatie
In unele parti Complete Dynamics, animatia este folosita, de exemplu cand inchideti sau deschideti un caz.
Aceasta arata frumos dar necesita timp pentru a fi terminata. Daca nu doriti animatie, debifati aceasta optiune.
Font standard
Aici puteți selecta fontul preferat, pentru a fi folosit de program.
Include repertoriul Verificați această opțiune dacă doriți ca Kent's Repertory, a 6-a ediție să fie disponibil ca repertoriu separat.
lui Kent
Toate conținuturile Kent's Repertory sunt deja incluse în Complete Repertory. Cu toate acestea, unii preferă să
consulte Kent fără toate completările din alte materiale.
După verificarea acestei opțiuni, Kent va fi disponibil în modulul Index.

Configurare Repertoar
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Limbaj de repertoriu

Numar autor
Activare deplasare
orizontala
Arata intotdeauna
marimea rubricii:
Arată rubricile în
ordine alfabetică
Filtre Repertoar

Limbajul care trebuie utilizat pentru repertoriu.
A doua opțiune este limba secundară, afișată după textul rubricii. O a doua limbă este disponibilă numai dacă
ați cumpărat traducerea în repertoriu.
Daca aceasta optiune este bifata, numarul MacRepertory este afisat in afara de numele autorului.
Daca aceasta optiune este bifata, functionalitatea de deplasare orizontala este activata.
Aceasta optiune poate fi activata doar daca mouse-ul sau track pad-ul prezinta aceasta functionalitate de
deplasare orizontala.
Dacă este bifat, modulul Repertoar arata întotdeauna numărul de remedii pentru o rubrică. Daca nu este bifata,
numarul este aratat doar daca remediile nu sunt vizibile.
Dacă este bifat, modulul arată întotdeauna rubricile în ordine alfabetică. Dacă nu este bifat, repertoarul standard
folosit cel al lui Kent.
Puteți defini propriile filtre pentru repertoar.
Pentru detalii, vezi secțiunea Filtrare / Filtre utilizator.

Cautare setari
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Dispunere automata Daca aceasta casuta este bifata, rezultatul cautarii este automat dispus in mai multe coloane, daca este suficient
spatiu pe ecran.
Daca aceasta casuta nu este bifata, toate rubricile sunt dispuse intr-o singura coloana.

Configurare cazuri

Maxim de zile pentru un caz recent Modulul Cazuri poate filtra lista de pacienți pentru cazurile recente. Această opțiune vă permite să
limitați filtrul în funcție de numărul de zile de la deschiderea cazului.
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Minute până la blocarea automată În cazul în care ați setat o parolă pentru a vă proteja informațiile despre pacient, această opțiune
a carcasei
stabilește numărul de minute înainte ca modulul Case să fie blocat automat.
Dacă introduceți 0 aici, nu se face blocarea automată.
Ștergeți automat cazurile arhivate Selectați după cât timp ar trebui șterse definitiv cazurile arhivate.
Dacă selectați Never, cazurile arhivate nu vor fi șterse automat.

Configurari analiza

Colorare remediu HFA Daca aceasta optiune este bifata, analiza va colora remediile in acord cu metoda de analiza Grant Bentley's facial
analysis. In modulul analiza,o noua bara de butoane apare ( ), cu care puteti colora sau nu on/off.
utilizarea acestei optiuni este folosita doar daca ati studiat aceasta metoda.
Arata doar rubricile In modulul Analiza, relatia dintre rubrici si remedii este prezentata in graficul rezultat.
relevante
Simptomele si rubricile cu valoarea 0, nu pot contribui la rezultatul analizei.
Cand aceasta optiune este bifata, remediile din rubricile care nu contribuie la rezultatul analizei sunt afisate in
stanga, in afara graficului rezultat. Inacest fel puteti sa vedeti mai usor cum contribuie rubricile la rezultatul
analizei.
Formulele analizei
In modulul analiza mai multe formule pot fi folosite.
Puteti selecta care dintre aceste formule sa fie aratate si in ordine.
Pentru a schimba ordinea in care analizele sa fie aratate, selectati o analiza prin clic pe numele ei. Puteti apoi sa
o miscati in sus sau jos in lista cu butonul si .
Pentru a include sau exclude o analiza, selectati-o si apoi clic pe optiunea Arata analiza.
Puteți, de asemenea, crea o formulă în funcție de propriile preferințe.
Acest lucru este explicat detaliat in sectiunea Analize, Formule.

Configurare Materia Medica
Limbi Materia Medica in cateva limbi este disponibila.
Implicit, limbile sunt aratate in acord cu limba si configurarile tarii in care se afla computerul, si optiunilor licentei.
Puteti selecta in ce limba doriti sa fie prezentat modulul Materia Medica.
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Limbi
Traducere Complete Repertory
Complete Repertory a fost tradus in mai multe limbi. Noi traduceri sunt adaugate cu regularitate.
Complete Dynamics vine in engleza ca limba standard.
Limbile suplimentare sunt disponibile, permitand vizualizarea repertoarului in alta limba, sau in doua limbi simultan.
Functionalitatea cautareva permite, de asemenea, sa cautati rubrici in limba materna daca nu cunoasteti cuvantul in engleza!
Pentru a utiliza limbile suplimentare trebuie sa cumparati o licenta.
In mod curent, urmatoarele limbi sunt traduse:
Engleza
Aceasta este limba standard.
Germana
Olandeza
Franceză
Spaniola
Portugheza
Italiană
Maghiara
Română
Bulgară
Rusa
Hindi
Japoneza
pentru a cumpara o licenta, vizitati website .
O taxa mica trebuie platita pentru o limba suplimentara, pentru a putea fi platit traducatorul pentru munca pe care acesta a facut-o.
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Cumparare de remedii homeopatice
Din program, puteti comanda remedii homeopatice, direct dintr-o farmacie online.
Disponibilitatea farmaciei poate diferi in functie de tara, in functie de reglementarile locale si internationale. Disponibilitatea este
determinata la startul programului.
Pentru a comanda un remediu, deschideti mediul de optiuni al unui remediu (click dreapta) in repertoar sau in analizasi alegeti optiunea
Cumparati remediul din farmacie. (Opțiunea de meniu popup Cumpără remedii din farmacie).

Daca optiunea nu este disponibila, insemna ca in tara dumneavoastra nu avem suport pentru farmacie online pentru remedii
homeopatice.
Dupa selectarea optiunii, veti fi directionat catre farmacia online disponibila pentru dumneavoastra.
Va rugam sa tineti cont de faptul ca, Complete Dynamics este independent de farmacie. Oferim acces direct catre o farmacie ca un
serviciu pentru clientii nostri.
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Scurtături tastatură
Selecție
command I Index
command B Repertoar
command S Căutare
command D Cazuri
command R Analiză
command M Materia Medica
command J Sare la
command F Caută
command Y Arată/Ascunde câmpuri Sare la și Căutare
F1 Documentare

Repertoar
→
Următor
←
Anterior
shift
→
Capitolul următor
shift
←
Capitolul anterior
↓
Rubrica următoare
↑
Rubrica anterioară
shift
↓
Rubrica principală următoare
shift
↑
Rubrica principală anterioară
control ↓
Rubrica următoare la același nivel
control ↑
Rubrica anterioară la același nivel
control ←
Sare înapoi la rubrica anterioară, după ce a urmărit referința
control →
Sare înainte (opus Sare înapoi)
spațiu Arată/Ascunde remediu
1
Gradele remediului
2
Grad remediu 2-3-4
3
Grad remediu 3-4
4
Grad remediu 4
command G
Grafic/text rubrică

Capitole repertoar
shift-command A Abdomen
shift-command B Înapoi
shift-command C Clinic
shift-command E Extremități
shift-command F Feminin
shift-command G Generalități
shift-command H Cap
shift-command L Laringe&Trahee
shift-command M Mental
shift-command P Transpirație
shift-command R Respirație
shift-command S Piele
shift-command T Gât
shift-command U Uretră
shift-command V Amețeală
shift-command X Index Anatomic

Cazuri
control
control

N Caz Nou
O Deschide caz
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control

C Închide caz și alege altul

control E Editare caz selectat
control A Adaugă analiză
control T Adaugă analiză după model
control D Duplicat analiză
control S Adaugă simptom
control R Adaugă rubrică din repertoar în analiză
control V Arată rubricile din analiză
control X Adaugă rețetă
command P Tipărire

Analiză
command C Copiere linii selectate
command V Paste linii copiate
shift
↑ Mută linii selectate sus
shift
↓ Mută linii selectate jos
1 Greutate linii selectate la 1
2 Greutate linii selectate la 2
3 Greutate linii selectate la 3
4 Greutate linii selectate la 4
0 Nu numără liniile selectate în analiză
← Ascunde rubrici pentru simptom (închis)
→ Arată rubrici pentru simptom (deschis)
command 1
1
command 2
2
Etcetera...

Materia Medica
→ Pagina următoare
← Pagina precedentă
shift → Capitolul următor
shift ← Capitolul precedent
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Feedback
Avem nevoie de ajutorul si valoarea feedback-lui dvs!
Creatorii Complete Dynamics sunt devotati sa va aduca cea mai buna calitate posibila si utilitate,combinata cu preturi moderate pentru
editiile comerciale.
Privind calitatea, avem toleranta0 pentru orice eroare privind dezvoltarea aplicatiei. erorile de program nu sunt sub nici o forma
acceptate de noi, iar daca apar vor fi remediate cu cea mai mare prioritate.
Utilitatea este o problema complexa, deoarece gradul de utilizare este o chestiune foarte personală. Noi si grupul profesional de
evaluatori dedicati in mod constant cauta cele mai bune si posibile functionalitati, intotdeauna evaluand feedback-ul utilizatorilor.
Impreuna cu dvs., putem continua sa imbunatatim, in mod constant, aplicatia Complete Dynamics.

Cum sa dati feedback
Daca computerul dvs. este conectat la Internet, sa dati feedback este usor.
Deschideti meniul, alegeti optiunea General Feedback sau Raportare probleme. (Optiunea de meniu Ajutor / Feedback, optiunea de
meniu Ajutor / Raportare probleme).
Daca computerul nu are acces direct la internet, trimiteti un email pe adresa support@completedynamics.com
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