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Üresként jelölt CRF visszaállítása 
 
Ha egy CRF vagy bizonyos mező(k)  
ki vannak szürkítve (üresként jelölve), 
akkor a megjelölés üresként eszközre kell 
kattintania, majd törölni a kiválasztott 
jelölőnégyzet kijelölését, hogy ezekbe  
a mezőkbe adatokat lehessen beírni. 
 
Kattintson a megjelölés üresként 
eszközre, és megnyílik az „Üresként  
jelölt CRF-(ek) feldolgozása” ablak. 
 
Az eCRF adatbeviteli mezőinek 
engedélyézéséhez törölni kell az  
összes jelölést.  
 
Megjelenik a „Változás oka” terület,  
ahol meg kell adnia a változás okát úgy, 
hogy kiválasztja a megfelelő indokot  
a legördülő listából. 

 

 

Üresként jelölt CRF visszaállításához 
nyissa meg a CRF-et, majd kattintson 
a „Megjelölés üresként eszközre”. 

Ezután törölje a jelöléseket 
az összes négyzetből, és 
kattintson az „OK” gombra. 
Ez engedélyezi az 
adatbevitelt a CRF-en. 
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Az adatmezők színei 
 

Egy CRF oldalon a rendszer a következő színsémát használja: 
� A piros mezők az Ön beavatkozását igénylő eltérést tartalmaznak 
� A sárga mezők egy másik felhasználói szereppel rendelkező beavatkozását igénylő eltérést 

tartalmaznak 
� A zöld mezők azt jelzik, hogy a mezőben található eltérést már kézzel bezárták 

 

Az Ön beavatkozását igénylő 
kérdés 

Egy másik felhasználó/szerep 
beavatkozását igénylő kérdés 

Lezárt kérdés (csak mezőszinten) 
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CRF ikonok 

 
A CRF ikonok különböző színekkel és szimbólumokkal jelennek meg az elvégzett, illetve a szükséges 
műveletektől függően. 
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Adatbeviteli rövidítések – MAI DÁTUM 
Írjon be egy „T”-t az adatbeviteli mezőbe, és amikor elhagyja a mezőt, akkor automatikusan megjelenik  
az aktuális dátum. 

Adatbeviteli rövidítések – TEGNAPI DÁTUM 
Írjon be egy „Y”-t az adatbeviteli mezőbe, és amikor elhagyja a mezőt, akkor automatikusan megjelenik  
a tegnapi dátum. 
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Adatbeviteli rövidítések – UTOLJÁRA BEÍRT DÁTUM 
 
Írjon be egy „L”-t az adatbeviteli 
mezőbe, és amikor elhagyja a 
mezőt, akkor automatikusan 
megjelenik a legutoljára beírt 
dátum. 
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További CRF-ek beszúrása

 

 
 

 

Válasszon vizitet  t Válasszon 
alanyt  

„Vizitoldal 
hozzáadása”   

Válasszon 
CRF-et  

Kattintson a 
Folytatásra  

Kattintson az 
Alkalmaz 
gombra 

z
Új CRF  

1) Válasszon vizitet 

2) Válasszon beteget 

3) Kattintson a Vizit hozzáadása oldalra 

 

A Vizitoldal hozzáadása 
gombbal beszúrható egy 
nem tervezett CRF, ha  
már kitöltötte az összes 
adatbeviteli mezőt az összes 
elérhető CRF oldalon, de még 
mindig van bevitelre váró 
adat. 
MEGJEGYZÉS: Az Egyéb oldal 
hozzáadása gomb csak akkor 
használandó, ha ezt külön 
kéri a CRF kitöltési utasítása 
 
Fontos: Vizitoldal hozzáadása 
előtt ellenőrizze, hogy a 
megfelelő vizitnél van-e. 
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További CRF-ek beszúrása (folytatás)
Megjelenik a Vizitoldal hozzáadása 
párbeszédablak.A CRF név melletti 
választógomb használatával válassza 
ki azt a CRF-et, amelyet hozzá 
kíván adni ehhez a vizithez. 

Megjelenik egy második Vizitoldal 
hozzáadása párbeszédablak. Hagyja 
meg az eredeti értéket az Alvizit 
legördülő listájában, és kattintson 
az Alkalmaz gombra. 

Egy új, tervezetlen vizitoldal adódik 
hozzá a kiválasztott vizit Esetnapló-
táblázatához, egy U betűvel az ikon 
mellett, amely azt jelzi, hogy ez egy 
további/tervezetlen vizitoldal. 

MEGJEGYZÉS:
azonnal ki kell tölteni és el kell 
menteni, különben a rendszer 
elveti azt. 

 
 

4) Válasszon CRF-et 5) „Folytatás” 

6) „Alkalmaz” 

 Az új vizitoldalt 
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CRF törlése 
 

Időnként szükség lehet egy 
tévesen létrehozott CRF 
törlésére. 
 
Kattintson a Törlés gombra. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nyissa meg a törölni kívánt CRF-et, majd 
kattintson a „CRF törlése” ikonra. 
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CRF törlése (folytatás) 
 

Megjelenik a CRF törlése 
párbeszédablak. Fogadja el az 
alapértelmezett változtatási okot. 
Szükség esetén opcionálisan 
beírhat egy megjegyzést a 
Változtatási megjegyzés 
szövegmezőbe. 

 
 
Tipp: Bejelölheti az Emlékezzen a megjegyzésre… a további CRF törlési műveletek esetén jelölőnégyzetet, 
ha ugyanazt a megjegyzést fel akarja használni az aktuális munkamenet további műveletei során.  
A megjegyzésre addig emlékezik a rendszer, amíg ki nem jelentkezik az RDC-ből. 
 
 

Egy párbeszédablak jelenik meg, 
amelyben meg kell erősítenie,  
hogy el akarja végezni a törlést.  

 

A CRF törlése 

Erősítse meg, hogy törölni 
akarja a CRF-et 
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Eltérések (kérdések) áttekintése 
Áttekintheti a beteggel kapcsolatos eltéréseket (kérdéseket) a Kezdőlap fül Tevékenységek hivatkozását 
használva, vagy az Áttekintés fülre navigálva. 
 

  

Használja ezt a hivatkozást az „Aktív” 
kérdések áttekintésére 
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Az Önhöz tartozó eltérések (kérdések) megtalálása az RDC-ben 
Használja az Áttekintés – Eltérések alfület az  
Ön beavatkozását igénylő eltérések gyors 
megtalálásához. 
 

 

Az Ön beavatkozását igénylő kérdések pirosak. 
Kattintson a CRF ikonra a CRF megnyitásához,  
és probléma megoldásához. 
 

 

1) Válassza az „Áttekintés” fület 

2) Válassza az „Eltéréseket” 

3) Válassza ki a betegeket 

4) Tekintse meg a 
nyitott eltéréseket 

Piros – az Ön beavatkozását igényli 

Sárga – más beavatkozását igényli 


