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Betegadat-jelentések 

A „Jelentések” fülön válassza az  
„Új betegadat-jelentés” gombot 
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Betegadat-jelentés létrehozásához 

 

 
 

Tipp: A CRF dátumtartomány szűrő hasznos, ha bizonyos időszak alatt, illetve egy bizonyos vizit során bevitt adatokat szeretné 
áttekinteni. 

Megjegyzés: Csak olyan helyszínek esetén futtathat Betegadat-jelentéseket (PDR-eket), amelyekhez van hozzáférési joga. 

 

Válasszon  
•Számot egyetlen beteg 
jelentésének futtatásához.  

•Tartományt több beteg 
jelentésének futtatásához. 

Válasszon  
• Betege(ke)t  

Válasszon CRF dátumtartományt  
•Szűkítse az adatokat az adatok  
beírásának dátuma alapján  

•Nincs korlát (az összes adat  
tartalmazása)  

ytttttttttttttttt Esetnapló 
paramétere  
•Hagyja az esetnapló 
paraméterét üresen  

CRF-ek korlátozása:  
- Nincs korlát 
- Vizit dátuma 
- Létrehozás dátuma alapján
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Betegadat-jelentések létrehozása (folytatás) 

 

Válassza ki a kívánt 
adatot... 

 

Válassza ki az Önt érdeklő 
adatokat   
• Az ellenőrzés óta módosított adatok  
• A jóváhagyás óta módosított adatok  

Kérdések kiválasztása  
• Mindegyik Aktív  
• Egyéb  Nyitott  
• Lezárt  

Bizonyos különleges adatok 
tartalmazása  
• Audittörténet 
• Eltérésadatok 

Választhat jóváhagyási 
állapotot… 

Vagy ellenőrzési 
állapotot 
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Betegadat-jelentések létrehozása (folytatás) 
 
Válasszon eltéréseket és adatokat...

Most már elküldheti a jelentést. 
 

Ha elküldi a jelentést, akkor a rendszer megerősítést kér, hogy akar-e jelentést létrehozni. 
 

Visszakerül a Jelentések fülre, ahol a jelentésfeladat(ok) adatai hozzáadódnak a képernyő alján található táblázathoz. 
 

Miután a feladat Állapot oszlopánál megjelenik a SIKERES felirat, rákattinthat a Jelentés megtekintése oszlopra a PDR 
megnyitásához. 

  

A tartalmazandó 
eltérések kiválasztása 

Válasszon az Audittörténet 
vagy az Eltérésadatok 
lehetőséget az 
adatváltoztatások, az 
adatbevitel és a kérdések 
adatainak tartalmazásához 
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Oldal létrehozás adatai 
 

Ha a betegadat-jelentésben az 
Auditadatok lehetőséget választja ki, 
akkor látható lesz az is, hogy mikor 
készültek el először a CRF oldalak. 
 
Ez az első alkalom, amikor az oldal 
meg volt nyitva és adatbevitel 
történt. 
 
Ez hasznos annak áttekintésére, 
hogy egy oldalon mikor fejeződött 
be az adatbevitel. 
 

 

CRF oldal 

CRF oldal létrehozás adatai 
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Üres esetnapló-jelentés 

Üres esetnapló-jelentés is 
létrehozható. 

Ez létrehoz egy nyomtatott 
esetnaplót. Az elkészített jelentés 
hasonló a PDR-hez, azonban nem 
tartalmaz betegadatokat. 

Megjegyzés:
üresen hagyja, akkor egy általános 
jelentés jön létre.  

Tipp: Betegadat-jelentés és az 
Üres esetnapló-jelentés futtatható 
közvetlenül a Kezdőlapról, illetve az 
Esetnaplók vagy az Áttekintés 
oldalról. 

 

 

• Nem tartalmaz fejlécinformációt és 
adatokat  

Általános üres esetnapló  

• A CRF fejlécekben tartalmazza a beteg 
adatait, azonban nem tartalmaz mérési 
adatokat  

Betegspecifikus üres esetnapló  

 Ha a betegszámot 

 A 



http://rdcsupport.biogenidec.com

RDC Quick Launch Kit V1.0 125 of 127

 

RDC Quick Launch Kit V1.0 Hungary 16FEB2012       56 / 58 
 

Speciális listázások 
Néhány adat, például a mellékhatások, 
az egyidejűleg szedett gyógyszerek, 
valamint az egyidejűleg végzett 
kezelések több CRF-en jelenhet meg. 
 
A Speciális listázás lehetővé teszi az 
ilyen típusú adatok áttekintését 
felhasználóbarát formában, amely 
könnyen rendezhető egy bizonyos 
bejegyzés megkereséséhez és 
a kapcsolódó CRF közvetlen eléréséhez.  
 
A listázás több módon is elérhető: 
� A Kezdőlapról 
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Speciális listázások (folytatás) 
 
� Az Esetnaplók fülről  

 
 

� Az Áttekintés fülről 
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A vizsgálat véglegesítése 
A teljes vizsgálat befejezését követő néhány hónapon belül mindegyik helyszín kap egy CD-t az RDC támogatási központjától. Ez a CD 
tartalmazni fogja a teljes Betegadat-jelentést PDF formátumban a vizsgálatban résztvevő összes alany esetén. 
 
A CD-t a vizsgálati helyszín állandó nyilvántartásába kell iktatni. 
 
Az átvétel megerősítését követően a helyszín vizsgálathoz való adatbeviteli hozzáférése az RDC-ben megszűnik, és a helyszín RDC 
felhasználói csak olvasás joggal fognak rendelkezni. 
 
A csak olvasás hozzáférés lehetővé teszi, hogy helyszínek továbbra is áttekinthessék a vizsgálati adatokat az RDC-ben, azonban 
adatbevitelt nem fognak tudni végezni.  
 
 

 
RDC alanyátvitel 
Az alanyokat néha át kell helyezni az egyik vizsgálati helyről a másikra. 
 
Ennek a megkönnyítése érdekében minél előbb szólni kell az áthelyezésről a helyszín monitorainak és a Biogen Idec-nek. 
 
A helyszíneknek továbbá meg kell győződniük arról, hogy az adott alany adatbevitele és kérdésmenedzsmentje friss, hogy ez ne 
okozzon késést az alany új helyszínre helyezésében. 
  
Az elsődleges vizsgálatvezetőknek (vagy a CRF adatok áttekintéséért és jóváhagyásáért felelős vizsgálatvezetőknek) meg kell 
győződniük arról, hogy az RDC képzés el van végezve, és hogy az alany átvitelét megelőzően megtörtént a vizsgálat elérés 
kérelmezése. 
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