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RDC alapok 

Navigálás az RDC-környezetben 
Az RDC honlapján négy navigációs fül 
található: 

� Kezdőlap 
� Esetnapló 
� Áttekintés 
� Jelentések 

 
Ezek a globális hivatkozások lehetővé teszik, 
hogy kijelentkezzen a rendszerből, 
megváltoztassa a jelszót, és elérje  
az RDC online súgóját. 
Tipp:
meg, ha nem felejti el használni az oldal 
tetején és alján is megtalálható 
hivatkozásokat. 
 
A globális hivatkozások megtalálhatók az 
összes füles ablak tetején és alján. Ezek a 
hivatkozások lehetővé teszik az információk 
rugalmas elérését a fülek vagy a 
hiperhivatkozások útján. 

RDC navigációs fülek 

RDC globális hivatkozások 

 A napi navigálás során időt spórolhat 
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Munkamenet adatai 
A Munkamenet adatai közé tartozik: 

� A bejelentkezett személy neve 
� Szerepköre 
� A munkamenet utolsó frissítésének 

dátuma/időpontja. 
 

 
 
Fontos: Ha mással közösen használja a számítógépet, akkor az adatbevitel megkezdése előtt ellenőrizze a képernyő ezen részét, 
hogy biztosan Ön legyen bejelentkezve a munkamenetbe. Így a munkamenet során végzett összes tevékenység a helyes 
felhasználónévhez fog kapcsolódni. 
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Az Önhöz tartozó vizsgálat és helyszín megtalálása 
Ha egynél több vizsgálatot vagy helyszínt  
is elér az alkalmazásban, akkor ki kell 
választania a megfelelő vizsgálatot és 
helyszínt a képernyő jobb felső sarkában 
található legördülő listákból. 
 
Az Ugrás gomb csak akkor szükséges,  
ha kiválasztott vizsgálatot vagy helyszínt 
megváltoztatta. 
 
Megjelenik a kiválasztott vizsgálathoz  
és helyszínhez tartozó beteglista. 
 
Ha megtalálta a helyes betegszámot, akkor 
használja a betegikon előtti jelölőnégyzetet 
az adott beteg kiválasztásához.  

 

Válasszon vizsgálatot 

Válasszon helyszínt 
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Ezután Betegek kiválasztása és … Betegesetnapló, majd
 

 
 

Először válassza ki a vizsgálatot és a 
helyszínt, majd kattintson az „Ugrás” gombra 

Ezután válassza ki az Önt érdeklő 
betegeket... 

 Ugrás. 

Végül „Betegek kiválasztása…” és 
„Beteg-esetnaplók megnyitása”, majd 

kattintson az „Ugrás” gombra 
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Ekkor megjelenik az Esetnapló-táblázat. 
 

 
 
MEGJEGYZÉS: Elérte az Esetnaplók fület. 
 
Automatikusan megjelennek az első ütemezett vizitnél elérhető CRF-ek (ebben az esetben szűrővizsgálat). 
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Hírek, tevékenységek, hivatkozások 
Az RDC hiperhivatkozásokat tartalmaz 

 
 

Hírek, tevékenységek, 
hivatkozások 
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• A Hírek rész olyan közléseket mutat, amelyek a megjelenített vizsgálati adatbázis 
használóinak szólnak. 

• Ilyenek lehetnek a protokoll javításai, az elektronikus esetnapló változásai vagy a 
tervezett leállások bejelentése. A címek hiperhivatkozásként jelennek meg, amelyre 
kattintva elolvashatja a hír részleteit. 

Hírek 

• A Tevékenységek rész számos hivatkozást tartalmaz, amelyek használatával gyorsan 
elérheti az RDC-ben található információkat; egyszerűen kattintson a megfelelő 
hiperhivatkozásra az áttekintendő adatok kiválasztásához.  

• Az ebben részben listázott tevékenységek a vizsgálatban az Ön által betöltött 
szerepkörre vonatkoznak.  

Tevékenységek  

• A hivatkozások rész lehetővé teszi más, a vizsgálattal kapcsolatos, RDC-n kívüli 
információk elérését, például a vizsgálatra vonatkozó CRF kitöltési utasításokat.  

Hivatkozások  
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Kezdőlap navigációs fül – A betegkeresési szűrő 
 
A betegkeresési szűrő lehetővé teszi egy  
egyén kiválasztását, illetve betegszámok  
egy tartományának kiválasztását az alábbi 
módokon:  

� egy betegszám beírásával  
VAGY 

� A nagyító lehetőségnél a betegszámok 
kiválasztásával  

 
Egy bizonyos beteg keresése: Bizonyos 
betegszámra kereséshez kattintson a 
Kiválasztás gombra, és megjelenik az elérhető 
betegszámok egy listája. Válassza ki a kívánt 
beteget választógombra kattintással. 
 
Betegek egy tartományának keresése: Betegek 
egy tartományának kereséséhez kattintson 
a nagyító ikonra. A betegszámok egy 
tartományának megjelenítéséhez ki kell 
választania az első és az utolsó betegszámot is. 
 
Tipp:
 
 

Betegtartomány kiválasztásakor több betegszám jelenik meg a Betegek listában. 
Ez a terület tartalmazza a vizsgálathoz és a helyszínhez tartozó összes olyan 
beteget, akit kiválasztott a vizsgálatinformációs legördülő listákból, illetve 
a betegkeresési mezők használatával. 
 

 
 

Kattintson 
a nagyítóra... 

Majd válasszon egy 
beteget 

 A betegszámot be is írhatja. 
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A keresési ablak alatt 
található Betegek 
listaterületen kiválaszthatja 
betegszámok egy csoportját 
úgy is, hogy az < Előző,  
illetve a Következő 50 > 
hiperhivatkozásokat 
választja, illetve hogy ha 
számtartományt választ  
a legördülő listából. 
 
Megjegyzés: A legördülő lista 
az elérhető betegek számát 
jeleníti meg, nem pedig 
a kiosztott betegszámokat. 
 

 
  

Betegszámok egy csoportját úgy választhatja ki, 
hogy az  <Előző 50 
vagy a  
Következő 50> hiperhivatkozásokra kattint, illetve 
a legördülő listában található számtartomány 
kiválasztásával<ut6> 
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A CRF oldalak Eltérés állapotának 
ellenőrzéséhez használja a legördülő 
listát. 
 
Az Eltérés állapota legördülő lista 
egyik lehetőségének kiválasztásával 
úgy tudja rendezni az eCRF-eket, 
hogy csak azokat lássa, amelyek 
tiszták, illetve amelyek az Ön 
beavatkozását (Aktív) vagy már 
szerepkörű felhasználók 
beavatkozását (Egyéb) igénylő 
eltéréseket tartalmaznak. 
 

 
 
 

Használja a legördülő listát 
az eltérés állapotának 

kiválasztására 
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„Betegek kiválasztása és…” 
A Betegek kiválasztása és... 
legördülő lista lehetővé teszi 
a kiválasztott betegek esetén látni 
kívánt információk kiválasztását.  
 
A legördülő listából:  

� Megtekinthet beteghez 
tartozó esetnaplókat 

� Megtekinthet eltéréseket 
tartalmazó CRF-eket  

� Futtathat Betegadat-
jelentést, illetve Üres 
esetnapló-jelentést 

 

 
Tipp: A listán szereplő összes beteg 
kiválasztásához kattintson az Összes 
kiválasztása hiperhivatkozásra, vagy 
jelölje be az összes kívánt betegikon 
előtti jelölőnégyzetet. 

 
 

Válassza ki a beteghez tartozó 
jelölőnégyzetet, majd az Ugrás 
gombra kattintva elindíthatja akért 
műveletet. 
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Esetnaplók navigációs fül – Beteghez tartozó esetnaplók keresése 
 
Ezen a fülön további keresési 
szűrőket is kiválaszthat. 
 
Ez a rész a sorokban a betegeket  
és a hozzájuk tartozó számokat,  
az oszlopokban pedig a kapcsolódó 
vizitekről szóló CRF-eket jeleníti 
meg. A felhasználók áttekinthetik  
a betegeket és viziteket. 
 
Megjegyzés:
választott ki a Kezdőlap fülön,  
akkor a Keresés ablak ezt megjegyzi, 
és kizárólag azokat között a 
betegszámok között keres. 
 
Egy teljesen új keresés elvégzéséhez 
kattintson a Törlés gombra a Keresés 
ablakban az összes keresési beállítás 
visszaállításához. 

 
 

Esetnapló fül 

Egy vizithez tartozó betegek 
és CRF-ek 

 Ha több beteget 
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Betegnavigáció 

 

 

Esetnapló fül 

Betegnavigáció 

Ha a betegek listája hosszabb, mint amennyi meg tud jelenni az oldalon, akkor használja az <Előző vagy Következő> hivatkozásokat 
az Esetnapló-táblázat bal felső sarkában a betegek közötti navigáláshoz.  
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CRF-navigáció 
Ugyanez a fajta navigáció használatos, ha az oszlopok száma kevés ahhoz, hogy az összes CRF megjelenjen a képernyőn. 
 

 
 

Esetnapló fül 

CRF-navigáció 
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Vizitnavigáció 
Egy adott vizit CRF-jeinek megtekintéséhez válassza ki a vizitet a Vizit legördülő listából az Esetnapló-táblázat jobb felső sarkában. 
Megtekinthetők a kiválasztott betegekhez tartozó CRF-ek listája egy adott vizit során. A vizit neve vagy száma az oszlopfejlécben 
jelenik meg. 
 

 

Vizitek között a Vizit legördülő lista 
használatával navigálhat 
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Frissítés 

 

 

Esetnapló „Frissítés” 

A Frissítés gombbal frissíthető a CRF-ikonállapot a kijelzőn. 
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Az Áttekintés fül 
Az Áttekintés fül CRF-ekkel és 
kérdésekkel kapcsolatos információk 
elérésére szolgál. 
 
Az alfüleket használva ki tudja 
választani a CRF-ek vagy az Eltérések 
lehetőséget, majd megjelennek  
az információk az eredeti 
keresőértékek alapján. 
 
Ezeket a jelentéseket részletesebben 
a jelen referencia Jelentések és 
Listák része ismerteti. 
 
  

„Áttekintés” fül alfülekkel 
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CRF megnyitása 
Esetnapló-táblázatból úgy nyithat meg CRF-et, hogy kiválasztja az elérni kívánt CRF ikonját. 
 

 
 
 
  

Megnyitandó CRF kiválasztása 
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A CRF megnyitásakor megjelenik a Feldolgozás… 
felirat. Néhány másodpercbe telhet, amíg a CRF 
oldala betöltődik. 
 
A CRF ezután megnyílik és lehetővé teszi az 
adatbevitelt, az adatfrissítést, illetve CRF-en belüli 
egyéb tevékenységeket. 
 
Tipp: A legoptimálisabb megtekintéshez és 
adatbevitelhez állítsa az eCRF ablakot teljes 
méretűre. 
 
MEGJEGYZÉS: Az RDC egyszerre maximum három 
CRF-et képes megnyitni adatösszehasonlítás 
céljából. Ha már megnyitott három CRF-et, akkor 
a rendszer megkéri Önt, hogy zárjon be legalább 
egy CRF-et azelőtt, hogy egy újabbat nyitna meg. 
 
Amikor befejezte a munkát az összes CRF-fel, 
mindegyiket egyenként kell bezárnia. 
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CRF görgetősáv 
Az eCRF összes mezőjének megtekintéséhez szükség lehet az ablak jobb oldalán található görgetősáv használatára. 
 

 
 

A görgetősávok lehetővé 
teszik, hogy lentebb menjen  
a CRF-ben, és megtekintse  
az összes jelenlévő mezőt 


